
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

P.nr.3/20 

 

      NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Ferizaj - Dega në Kaçanik, Gjyqtarja e  vetme gjykuese Zajrete Muhaxheri me 

zyrtaren ligjore Teuta Berisha, praktikante e kesaj gjykate në çeshtjen penale ndaj të pandehurit 

I.M nga fsh.... -Kaçanik , i akuzuar për shkak të veprës penale  vjedhje pylli  nga neni 349 par.3 

nenpar.3.1 dhe 3.2  te KPK-se , sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr. 

2244-1/19  të datës 10.01.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar publik  në prezencë të 

Prokurores se  shtetit Mimoza Syla-Hyseni dhe të pandehurit, me dt.20.08.2020  mori dhe  

publikisht shpalli si dhe perpiloi  këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I pandehuri I.M nga fsh.... Komuna Kaçanikut, i lindur më dt...., nga i ati M... dhe e ëma T..., e 

gjinisë Sh..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosoves, i martuar, prind i 4 fëmijëve ka të kryer 

shkollën e mesme, i vetë punësuar në ndërmarrjen ndërtimore “M...”, gjendjes së mesme 

ekonomike, me nr. personal: ... . 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 

Sepse me date 01.11.2019 rreth orës 19:30, në pyllin e mbrojtur, ne parkun kombëtar “Sharri”, 

njësia menaxhuese Ahishta 1, Komuna e Kaçanikut, në vendim e quajtur “Te Firinat”, i 

pandehuri me qëllim vjedhje, me sharrë motorike, ka prerë 1 copë dru, të llojit të ahut, me 

vëllim të përgjithshëm 0.88m3, me ç’rast  të dëmtuarës i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 

264.00€.  

 

Me të cilën kreu veprën  penale vjedhje pylli nga neni 349 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 dhe 3.2 

të KPRK-së . 

 

Prandaj gjykata në baze të nenit 2,7,38,43,48,49,70  dhe neni 349 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 

dhe 3.2 të KPRK-së , si dhe nenit 359,360,361 dhe 365 të KPPK-se e,  

 

 

GJ Y K O N  

 

 

Me dënim me gjobe ne shume prej 200€ (dyqind  euro) te cilën gjobe i pandehuri është i 

obliguar qe ta paguaje ne afat prej 15 (pesëmbëdhjete ) ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi dhe ate ne 2 keste mujore ,ne te kundërtën dënimi me gjobe do t’i zëvendësohet me 

dënim me burg duke llogaritur nga 20 (njezete )euro për çdo dite burg dhe me denim me 

kusht, me te cilin I vertetohet denimi me burg ne kohezgjatje prej 6 muajve , i cili  dënim nuk do  

të ekzekutohet po qe se i pandehuri  ne afat prej 1 viti nga dita e plotfuqishmerise se ketij 

aktgjykimi nuk do te kryej vepër penale ,ne te kundërtën gjykata do te revokoje dënimin me 

kusht . 

 

Detyrohet I pandehuri qe te demtuares t’I kompenzoje demin ne vlere prej 264,00 €. 

 



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

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

plotëfuqishmërise  së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.   

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr. 2244-1/19 të datës 10.01.2020 të 

pandehurin I.M  nga fsh....- Kaçanik ,  e ka akuzuar për veprën penale Vjedhje pylli  nga neni 349 

paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 dhe 3.2 të KPRK-së ,, dhe ka kerkuar qe I njejti te shpallet fajtor 

dhe te gjykohet sipas ligjit. 

 

Ne shqyrtimin fillestar të mbajtur më 20.08.2020 I pandehuri e ka pranuar fajesine per vepren 

penale per te cilen e ngarkon aktakuza. 

 

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

bindjen se i pandhuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajesisë, se pranimi i 

fajesise është  bërë vullnetarisht , se pranimi i fajit mbeshtetet ne faktet e qeshtjes qe permban 

akuza,se akti akuzues nuk permban asnje shkelje te qarte ligjore apo gabime teknike andaj me 

kete  gjykata vertetoi gjendjen  faktike si ne dispozitivin e aktakuzes. 

 

Nisur nga kjo gjendje e vërtetuar ne procedure gjykata gjeti se ne veprimet e te pandehurit  

manifestohen te gjitha tiparet e veprës penale vjedhje pylli  nga neni 349 paragrafi 3 nën 

paragrafi 3.1 dhe 3.2 të KPRK-së. 

   

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

renduese konform nenit 70 te KPRK-se,kështu qe si rrethane lehtësuese gjykata mori faktin se i 

pandehuri e  ka  pranuar fajesine per veprën penale per te cilen e ngarkon aktakuza ne tërësi ne 



shqyrtimin fillestar, ndihet i penduar per veprimet e tij, i ka premtuar para gjykates se nje 

veprim te tille nuk do t’a perserise ne te ardhmen ,  ndërsa si rrethana te posaçme renduese 

gjykata  nuk  gjeti pos veprimeve te  pandehurit te cilat paraqesin tiparet e veprës penale për te 

cilën eshte shpallur  fajtor. 

 

Andaj për këto arsye gjykata te pandehurin, për veprën penale Vjedhje pylli  nga neni neni 349 

paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 dhe 3.2 të KPRK-së, , e gjykoi  me dënim me gjobe ne shume prej 

200€ ( dyqind euro) dhe denim me kusht me te cilin I vertetohet denimi me burg ne kohezgjatje 

prej 6 muajve, i cili  dënim nuk do  të ekzekutohet po qe se i pandehuri  ne afat prej 1 viti nga 

dita e plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi nuk do te kryej vepër penale ,ne te kundërtën gjykata 

do te revokoje dënimin me kusht . 

 

Gjykata është e bindur se denimi i shqiptuar ndaj të pandehurit është në harmoni me shkallën e 

përgjegjsisë penale të tij dhe peshën e veprës penale, keshtu që me denimin e shqiptuar në 

lartësi si në dispozitiv të aktgjykimit do arrihet qëllimi i denimit i paraparë me nenin 38 të KPK-

së dhe atë efektin rehabilitues ndaj të pandehurit, efekt preventiv ndaj të tjerëve për 

moskryerjen e një veprimi i cili është i sanksionuar dhe i denushëm, si dhe reagimin e shoqërisë 

ndaj një veprimi të tillë të ndaluar dhe të ndëshkushëm me ligj.  

 

Vendimi per kerkesen pasurore juridike u mor konfor nenit 463 te KPPK-se. 

 

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

me të cilin rast gjykata e detyroi të pandehurin që ne emër te shpenzimeve procedurale te 

paguajë pranë kësaj gjykate shumen prej 20,00 € ne emër te paushallit gjyqësor ne afat prej 15 

ditesh nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nen kërcënimin e përmbarimit me dhune, 

duke pasur parasysh nderlikueshmerine e procedurës,gjendjen materiale të pandehurit, me 

bindjen se nuk do te ndikoje dukshëm ne buxhetin familjar tij.  

 

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



 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 DEGA KAÇANIK 

P. nr. 3/20 datë 20.08.2020 

 

    Zyrtarja ligjore-praktikantja                                               Gjyqtarja,   

           Teuta Berisha                 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. 

 


