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Numri i lëndës: 2019:212163 

Datë: 01.10.2020 

Numri i dokumentit:     01155647 

 

 

P.nr.365/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA KAÇANIK, Gjyqtari Burim Çaka, 

procesmbajtësja Suzane Rudi, në çështjen penale kundër të akuzuarit I.L nga Kaçaniku, i 

akuzuar për veprën penale Vjedhje pylli nga neni 349 paragrafi 1 i KPRK-së, sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore Ferizaj, me numër PP/II.nr. 1670-10/19 të datës 23.09.2019, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor më datë 17.09.2020, jo publik, në praninë e Prokurorit të 

Shtetit Avdullah Abedini, përfaqësueses së palës së dëmtuar Komuna e Kaçanikut – Ilirjana 

Berisha, si dhe të akuzuarit I.L më datë 18.09.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 

01.10.2020 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: I.L nga Kaçaniku, i lindur më datë ..., nga i ati M... dhe e ëma N... e gjinisë A..., me 

numër personal ..., i martuar, prind i 3 fëmijëve, ka të kryer shkollën e fillore, i pa punë, i 

gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës e Kosovës, i pa gjykuar më parë, 

mbrohet në liri. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse më datë 10.09.2019, rreth orës 10:20, në vendin e quajtur “T...’’, rajoni ekonomiko pyjor  

Komuna e Kaçanikut, të cilin e menaxhon Drejtoria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

e Komunës së Kaçanikut, me qëllim vjedhje, në pyllin e pronësisë shoqërore, me sharrë 

motorike ka prerë 72 copë trungje të drurit të llojit të ahu, të gjata 9m, me diametër 8-14cm, me 

vëllim të përgjithshëm prej 2.88 m³, duke i shkaktuar kështu dëm Drejtorisë për Bujqësi 

Zhvillim Rural dhe Pylltari, Sektorit të Pylltarisë në Komunën e Kaçanik, në vlerë prej 440.64 

€ Euro,- 

 

Me të cilat veprime ka kryer veprën penale Vjedhje pylli nga neni 349 par 1 të KPRK–së  
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Gjykata në bazë të nenit 2, 17, 38, 39, 43, 47, 48, 49, 69, 70, 71 dhe 72  të KPRK-së, 359, 360, 

361 dhe 365 të KPPK-së, të akuzuarin e  

 

GJ Y K O N 

 

 

I. Dënim me gjobë në shumë prej 500€ (Pesëqind euro), i cili dënim nuk do të ekzekutohet në 

qoftë se i akuzuari në afat prej 1 viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

II. Obligohet i akuzuari që palës së dëmtuar të ia paguaj dëmin në vlerë prej 440.64 €  

  

III. Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurale dhe të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20€, si dhe Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit shumën prej 

30€ të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m   

 

 

    Pjesa hyrëse 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka ngritur aktakuzën kundër I.L nga Kaçaniku, për shkak të 

veprës penale Vjedhje pylli nga neni 349 paragrafi 1  të KPRK-së, sipas aktakuzës me numër 

PP/II.nr. 1670-10/19 të datës 23.09.2019 

 

Gjykata me datë 17.09.2020 ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor në të cilin ishin prezent 

prokurori i shtetit, përfaqësuesja e palës së dëmtuar dhe i akuzuari, në të cilin shqyrtim është 

bërë procedimi i provave lidhur me këtë çështje penalo juridike. 

 

Seanca nuk ishte publike për shkak të pandemisë Covid 19 dhe vendimit të Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës  KGJK-Nr.85/2020, të datës 29 maj 2020  

 

    Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Prokurori i Shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se roja e 

pyllit G. D., të pandehurin I.L më datë 10.09.2019 rreth orës 10:20 ne vendin e quajtur Tuma e 

L... ne rajonin e Komunës se Kaçanikut e ka takuar duke prerë dru me sh.., motorike dhe i 

njëjti ka ber matjen e diametrit te cungave te drunjëve te prera. Po ashtu gjendja faktike si ne 

dispozitivin e kësaj aktakuze u vërtetua edhe nga provat materiale te cilat janë pjesë te 

shkresave te kësaj lende. Edhe i pandehuri ne mbrojtjen e tij ne shqyrtimin e gjyqësor e pranoi 

se i njëjti ka prerë drunjë me sharre motorike, por ky rast ka qen i pari dhe as me par por as pas 

këtij rasti nuk ka prerë dru ne pyllin shoqëror. 
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Për tu përmbushur elementet e veprës penale vjedhja e pyllit nga neni 349 par 1 të KPRK-së 

duhet qe një person ti pret drunjët ne pyll pa leje dhe duket qe te tejkalon 2 metra kub, andaj ne 

rastin konkret janë përmbushur elementet e kësaj vepre penale dhe i pandehuri është përgjegjës 

për këtë vepër penale. 

Me rastin e matjes se dënimit, Gjykata si rrethana renduese ta marr shkallen e përgjegjësisë 

penale dhe po ashtu faktin se këto vepre penale te vjedhjes se pyllit janë bere dukuri ne vendin 

ton, ndërsa si rrethana lehtësuese se i pandehuri ne baze te informacioneve qe i prezantoi para 

gjykatës dëshmitari, i pandehuri nuk është takuar as para këtij rasti as mbas këtij rasti duke 

prerë dru, andaj mbetem ne tersi pran kësaj aktakuze dhe i propozoj gjykatës qe te pandehurin 

ta shpall fajtor për veprën penale te kryer qe e ngarkon kjo aktakuzë dhe ti shqipton një 

sanksion te paraparë me ligj. 

 

Përfaqësuesja e palës se dëmtuar deklaroi se i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe se parashtron 

kërkese pasurore - juridike edhe atë ne bazë te procesverbalit te Komisionit vlerësues 124/19 të 

datës 11.09.2019. 

 

I akuzuari gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe fjalës përfundimtare ka deklaruar se nuk jam përsëritës 

i veprave penale, më datë 10.09.2019 kam qen ne mal për te prerë dru te vendi i quajtur T..., 

me sharre motorike, kur ka ardhur dëshmitari i kam pas te ngarkuar një kali me dru ndërsa 

tjetrin kam qen duke e përgatitur, pasi qe ka ecur dëshmitari unë e kam ngarkuar edhe kalin 

tjetër dhe kam shkuar ne shtëpi, kam prerë vetëm dy kuaj dru, unë nuk di te vozis Kombi, 

drunjtë i kam prerë për nevojat personale 

 

Provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

 

Meqenëse i akuzuari nuk e kishte pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale për të cilën 

akuzohet gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor i ka administruar këto prova: 

 

- Është dëgjuar dëshmitari – roja e pyllit G. D., i cili gjatë dëshmisë së tij dëshmoi: se  Gjate 

vitit 2019 ka punuar si roje pylli, që ka për detyrë ruajtjen e pyllit, afërsisht nga data 

06.06.2019 është angazhuar ne rajonin e Kaçanikut. 

Te pandehurin më datë 10.09.2019 ora 10:20 ne vendin e quajtur T..., e ka takuar duke prerë 

dru, me sh..., të llojit te ahut dhe të shkozës, i ka numëruar një nga një -  72 copa, kam bërë 

matjen e diametrit te cungave, kanë qenë me diametër prej 10 deri 16 cm. Për transport ka pas 

një kali dhe një mushk samar dhe afërsisht 100 metra nga vendi i ngjarjes e ka pasur K... M..., 

Te pandehurin I... nuk e ka takuar në pyll tjetër herë para dhe pas këtij rasti. 

Se kombi ka qen i I..., e ka vërtetuar ne baze te gjurmëve te kuajve, të njëjtin nuk e ka takuar te 

kombi 

 

 

- Në fazën e administrimit të provave është lexuar fletëparaqitja e rojës së pyllit numër 

124/2019, te datës 11.09.2019, procesverbali i përpiluar nga komisioni te ekspertëve te 

pylltarisë për vlerësimin dhe konstatimin te dëmit te shkaktuar nga i pandehurit numër 

124/2019 e datës 11.09.2019, si dhe fotografitë e vendit te ngjarjes 
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Pa pyetje dhe pa vërejtje  

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet 

Gjykata në bazë të provave të administruara në shqyrtim gjyqësor ka gjetur se i akuzuari ka 

kryer veprën penale Vjedhje pylli nga neni 349 par 1 të KPRK–së, më datë 10.09.2019, rreth 

orës 10:20, në vendin e quajtur “T...’’, rajoni ekonomiko pyjor  Komuna e Kaçanikut, të cilin e 

menaxhon Drejtoria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural e Komunës së Kaçanikut, me 

qëllim vjedhje, në pyllin e pronësisë shoqërore, me sharrë motorike ka prerë 72 copë trungje të 

drurit të llojit të ahu, të gjata 9m, me diametër 8-14cm, me vëllim të përgjithshëm prej 2.88 m³, 

duke i shkaktuar kështu dëm Drejtorisë për Bujqësi Zhvillim Rural dhe Pylltari, Sektorit të  

Pylltarisë në Komunën e Kaçanik, në vlerë prej 440.64 € Euro 

 

 Faktet jo kontestuese: 

 

Nuk ishte kontestuese se i pandehuri më datë 10.09.2020 rreth orës 10:20, në vendin e quajtur 

T..., në rajonin e Komunës së Kaçanikut në pyllin shoqëror, me sharrë motorike ka prerë drunjë 

të llojit të ahut dhe shkozës pa leje. 

 

 Faktet kontestuese: 

Kontestuese në mes të palëve ishte vetëm sasia e drunjëve të pre prerë dhe mënyra e transportit 

të tyre. 

 

     Vlerësimi dhe analizimi i provave nga ana e Gjykatës për faktet kontestuese 

 

Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar të gjitha provat që janë administruar gjatë seancës të 

shqyrtimit gjyqësor ku pas analizimit të të gjitha këtyre provave një nga një dhe të gjitha 

bashkërisht, ka ardhur në këto përfundime: 

 

Gjykata dëshminë e dëshmitarit – rojës së pyllit G. D. e vlerësoi si të besueshme dhe kredibile, 

pasi që dëshmia e tij ishte e qëndrueshme dhe konsistente si nga fletëparaqitja me numër 

124/2019  e datës 11.09.2019 dhe dëshmisë së tijë të dhënë në shqyrtim gjyqësor, sepse i njëjti 

ka dëshmuar. Se trungjet e prera nga i pandehuri  i kishte matur  me metër, i ka numëruar një 

nga një -  72 copa, kam bërë matjen e diametrit te cungave, kanë qenë me diametër prej 10 deri 

16 cm të llojit te ahut dhe të shkozës me vëllim të përgjithshëm prej 2.88m³ 

 

Dëshmia e këtij dëshmitari ishte në harmoni edhe me provat materiale të cilat janë administruar  

gjatë seancës të shqyrtimit gjyqësor si: rojës së pyllit numër 124/2019, te datës 11.09.2019, 

procesverbali i përpiluar nga komisioni te ekspertëve te pylltarisë për vlerësimin dhe 

konstatimin te dëmit te shkaktuar nga i pandehurit numër 124/2019 e datës 11.09.2019. 
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Faktin se i akuzuari i ka prerë drunjët me sharrë motorike dhe në vendin për të cilën është 

akuzuar gjykata e vërtetoi nga dëshmia e dëshmitarit – Rojës së Pyllit G. D., i cili gjatë 

dëshmisë së tijë në shqyrtim gjyqësor ka dëshmuar se i njëjti e kishte takuar në vend të ngjarjes 

të akuzuarin duke prerë dru, fakt jo kontestues në mes të palëve  

Faktin se i akuzuari nuk kishte leje për prerjen e drunjëve dhe drunjët i kishte prerë në pyllin 

publik dhe në vendin me të cilin menaxhon Komuna e Kaçanikut, gjykata e vërtetoi po ashtu 

nga fletëparaqitja e rojës së pyllit numër 124/2019, te datës 11.09.2019, procesverbali i 

përpiluar nga komisioni te ekspertëve te pylltarisë për vlerësimin dhe konstatimin te dëmit te 

shkaktuar nga i pandehurit numër 124/2019 e datës 11.09.2019, pasi që roja e pyllit G. D.  ishte 

përgjegjës është i punësuar në  Komunën e Kaçaniku si roje dhe pylli dhe është përgjegjës për 

ruajtjen e pyllit publik me të cilën menaxhon Komuna e Kaçanikut. 

Faktin se i akuzuari i kishte prerë drunjët të cilët ishin në kubature prej 2.88 m³, gjykata e 

vërtetoi nga dëshmia e dëshmitarit – rojës së pyllit G. D. të dhënë në shqyrtim gjyqësor, i cili 

ka dëshmuar se pasi që kishte identifikuar vendin e prerjes dhe të akuzuarin, i kishte matur 

drujnët e prera me metër, ndërsa vlerën e dëmit të shkaktuar nga akuzuari gjykata e vërtetoi 

nga vlerësimi i komisionit të ekspertëve më numër 124/2019 e datës 11.09.2019,  

Gjykata e analizoi edhe fletëparaqitjen e rojtarit të e rojës së pyllit numër 124/2019, te datës 

11.09.2019, procesverbali i përpiluar nga komisioni te ekspertëve te pylltarisë për vlerësimin 

dhe konstatimin te dëmit te shkaktuar nga i pandehurit numër 124/2019 e datës 11.09.2019, të 

njëjtat i vlerësoi si të besueshme sepse të njëjtat ishin në përputhje të plotë me dëshminë e rojës 

së pyllit G. D. të dhënë në shqyrtim gjyqësor, të cilat nuk ishin kundërshtuar as nga i akuzuari. 

Gjykata po ashtu i analizoi edhe të gjitha pretendimet e Prokurorisë si në aktakuzë dhe për të 

njëjtat erdhi në përfundim se janë të sakta dhe argumentuara mirë edhe atë duke u bazuar në të 

gjitha provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, si dëshmia e rojës së pyllit G. D., e rojës 

së pyllit numër 124/2019, te datës 11.09.2019, procesverbali i përpiluar nga komisioni te 

ekspertëve te pylltarisë për vlerësimin dhe konstatimin te dëmit te shkaktuar nga i pandehurit 

numër 124/2019 e datës 11.09.2019. 

Gjykata i po ashtu i analizoi edhe pretendimet e të akuzuarit i cili ka theksuar se ka prerë 

afërisht 1 m³ dru, këto pretendime gjykata nuk i mori për bazë, për shkak se nga i akuzuari nuk 

ishin të argumentuara me asnjë provë dhe të njëjtat kishin për qëllim ikjen nga përgjegjësia 

penale. 

Me asnjë provë nuk është vërtetuar se i akuzuari drunjtë e prera i ka transportuar me automjetin 

e markës M..., K..., ngjyrë të bardhë me targa ..., por ky fakt nuk është relevant për 

konsumimin e kushteve ligjore për kryerjen e veprës penale vjedhje pylli nga neni 349 par 1 të 

KPRK-së 

 

Elementet e veprës penale 
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Në nenin 349 par 1 të KPRK-ës parashihet: Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në 

pyll dhe sasia e drunjve të prerë tejkalon dy (2) metra kub, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në një (1) vit,  

 

1. Kjo vepër penale është kryer në pyllin publik, i cili është nën Autoritetitn Pyjor të Komunës 

së Kaçanikut, ky fakt është vërtetuar nga dëshmia e dëshmitarit G. D. dhe nga fletparaqitja e 

rojës së pyllit me numër 124/2019 e datës 11.09.2019 

 

2. Sasia e drunjëve të prerë nga i akuzuari ishte në vëllim të përgjithshëm prej 2.88 m³ 

(plotësohet kushti ligjor nga paragrafi 1 i nenit 349 të KPRK-së), ky fakt është dëshmuar nga 

dëshmia e dëshmitarit G.D. i cili i kishte matur drunjët e prerë,  

 

3. Drunjët ishin të prera nga i akuzuari me sharrë motorrike dhe në pyll publik pa leje, ky fakt 

është dëshmuar nga dëshmia e dëshmitarit G. D., i cili dëshmoj se drunjët ishin të prera me 

sharrë motorike dhe nga i akuzari, të cilin e kishte takuar në vend të ngjarjes duke prerë dru. 

 

Gjykata vlerëson se me veprimet e të akuzuarit plotësohen të gjitha elementet e veprës penale 

Vjedhje Pylli nga neni 349 par 1 të KPRK-së. 

 

 

  Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenet , 69, 70, 71 dhe 72, ka marrë 

për bazë rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në këtë aspekt si rrethana 

lehtësuese ka marrë për bazë rrethanën familjare të akuzuarit se është kryefamiljar dhe mbajtës 

i familjes, është i gjendjes së varfër ekonomike, nuk është recidivist dhe drunjët i kishte marrë 

për nevoja familjare, ndërsa rrethana rënduese nuk gjeti, përpos veprimeve me të cilat 

plotësohet figura e veprës penale. 

 

Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 

 

Sipas bindjes së Gjykatës dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit, duke i marr parasysh rrethanat e  

përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe 

shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit. 

 

Gjykata dënimin me gjobë të kushtëzua gjykata e shqiptoi duke u bazuar në të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese duke vlerësuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i 

dënimit nga neni 38 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e 

veprave penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave 

penale, shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit. 
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Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike 

 

Duke u bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të KPPRK-ës, gjykata ka vendosur që palës së dëmtuar 

të ia paguaj dëmin në vlerë prej 440.64  €, duke u bazuar në kërkesën pasurore juridike të palës 

së dëmtuar, të cilën vlerë e ka përcaktuar komisioni i ekspertëve për vlerësimin dhe 

konstatimin e dëmit të pësuar të datës numër 124/2019 e datës 11.09.2019 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të akuzuarit, 

Gjykata  duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të akuzuarin ta 

detyrojë të paguaj shumën prej 20 eurove, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.. 

 

Konform nenit 39 par 3 pika 3.1 të ligjit Ligji Nr. 05/L -036 për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit gjykata e obligoi të pandehurin që të paguaj shumën prej 30.00 € Fondit për 

Kompensimin e viktimave të krimit dhe atë  në afat prej 30 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi 

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEGA KAÇANIK 

P.nr.365/19, me datë 01.10.2020 

 

Procesmbajtësja                         Gjyqtari 

Suzane Rudi                                 Burim Çaka 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 


