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Numri i lëndës: 2018:025237 

Datë: 06.04.2020 

Numri i dokumentit:     00903326 

 

 

P.nr.584/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

dhe sekretarja  juridike Indira Beqa,  në lëndën penale ndaj të akuzuarit R.ZH nga nga fsh....-

Kaçanik , i akuzuar për shkak të veprës penale Vjedhje nga neni 325 par.1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr. 1696-4/16  të datës 19.09.2017, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqesor publik, më datë. 28.02.2020 në prezencë të Prokurorit të shtetit 

Besnik Nuredini,  të akuzuarit R.ZH dhe te demtuarit H.L,  te njejten dite mori dhe shpalli 

ndersa me dt.11.03.2020 perpiloi këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari R.ZH nga fsh....-Kaçanik, i  lindur më ...  nga i ati  H... dhe e ëma N...,  e gjinisë 

M..., shqiptar , shtetas i Republikës së Kosovës, i  martuar, prind I tre femijeve,  ka të kryer 

shkollën fillore , I pa pune,  i gjendjes së  mesme  ekonomike,  mbrohet në liri, me numër 

personal: ..... 
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ËSHTË FAJTOR 

 

 

Sepse me date 06.09.2016 rreth orës 23-00.00 ne fshatin .... - Komuna Kacanik, me qellim te 

përvetësimit te kundërligjshëm pasuror per vete apo per personin tjetër, ne ate menyre qe me 

veturën e markës “Ford Pikap “ afër shtëpisë se pylltarisë ka vjedhur 6-7 cope trungje te llojit 

te ahut, me gjatësi 4 m, me ç’rast te dëmtuarit H.L i ka shkaktuar dem material ne vlere te 

papërcaktuar . 

 

Me të cilën kreu vepren  penale vjedhje   nga neni  325 par.1  të KPRK-se. 

 

 

Prandaj gjykata në baze të nenit 2,7,38,42,43,45,70  të KPRK-se,  si dhe nenit 359,360,361 dhe 

365 të KPPK-se  e , 

 

GJ Y K O N  

 

 

Me denim me gjobe ne shume prej 200 €  dhe me denim me burgim  ne kohezgjatje prej 90 

ditesh . 

 

Denimi me burgim me pelqimin e te pandehurit,  konfor nenit 45 par.1  i  zevendësohet me 

punë në dobi të përgjithshme në kohezgjatje prej 180 orëve. 

 

I akuzuari eshte i obliguar qe denimin me gjobe t’a paguaje pasi qe ky aktgjykim te merr 

formen e prere,  ne afat jo me te gjate se dy muaj, dhe ate ne dy keste mujore. 

 

Nese i akuzuari nuk e paguan gjoben , gjykata do t’a zevendesoje denimin me gjobe me denim 

me burgim duke llogaritur shumen prej 20 € per çdo dite burgu.  

 

I akuzuari eshte i obliguar qe punen  ne dobi te pergjithshme t’a kryeje ne periudhen kohore ne  

kohezgjatje prej 1 viti nga dita e plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi, ne te kundërtën gjykata 

do te urdheroje denimin me burgim ashtu qe per qdo 8 ore pune do te llogaritet nje dite 

burgimi.  
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Detyrohet i akuzuari 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.  

I demtuari H.L , per realizimin e kerkeses pasurore juridike udhezohet ne kontest civil.     

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr. 1696-4/16  të datës 19.09.2017 të 

akuzuarin R.ZH  nga fsh....-Kaçanik ,  e ka akuzuar për veprën penale Vjedhje nga neni 325 

par.1  të KPRK-së . 

 

Ne baze te kesaj aktakuze gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me dt.07.02.2018 , me te cilin 

rast i akuzuari nuk e ka pranuar fajesine per vepren penale per te cilen akuzohet. 

 

Ne shqyrtimin gjyqesor te mbajtur me dt. 28.02.2020, prokurori i shtetit nga Prokuroria 

Themelore në Ferizaj Besnik Nuredini  mbeti në tërësi pranë aktit akuzues të paraqitur me 

shkrim pranë kësaj gjykate me  ndryshime dhe plotësime te dt.28.02.2020, duke propozuar 

gjykatës që të akuzuarin R.ZH   t’a shpall fajtor për veprën penale per te cilen  akuzohet dhe t’ i 

shqiptoje sanksion penal sipas ligjit.  

 

I demtuari H.L ne fjalen e tij e ka mbeshtetur ne teresi fjalen e prokurorit te shtetit dhe ka 

shtuar se drute te cilat jane marrë kane qene dru teknik vlera e te cilave sillet rreth 700-800 €. 

 

I akuzuari R.ZH   në fjalen e tij në shqyrtimin gjyqesor nuk e ka pranuar fajesine per veprën 

penale që i vehet në barrë sipas aktit akuzues .Ne mbrojtjen e tij ka theksuar se eshte e vertete 

qe diten kritike ka marrë nje sasi drusore te cilen e ka gjetur rreth rruge ,per te cilat nuk ka ditur 

se kujt i takojne, te cilat ka patur per qellim qe t’i shfrytezoje per nevojat e ekonomise 

familjare, por qe kjo sasi drusore nuk ka qene me shume se 70 cm. 

 

Gjykata ne shqyrtimin gjyqësor prezantoi provat e propozuara me dëgjimin e te demtuarit H.L 

ne cilesi te deshmitarit, degjimin e deshmitareve N.M dhe A.RR, leximin e deklarates se te 

demtuarit, raportit te oficerit dhe shiqimin e kontrates se shitjes se dt.03.06.2016 . 
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Pas prezantimit te provave dhe vlerësimit te tyre te plote ne mënyre te gjithanshme  secilën veç 

e veç dhe te gjitha ne tërësi sipas dispozitave ligjore , mbrojtjes se te akuzuarit si dhe bindjes se 

lire te gjykatës, gjykata vërtetoi gjendjen  faktike si ne dispozitiv dhe ate ne baze te provave te 

prezentuara ne shqyrtimin gjyqesor. 

 

Nga deklarata e te demtuarit H.L  gjykata vërtetoi se, pasi qe i njejti  kishte fituar nje tender 

nga Komuna e Kaçanikut, per prerjen e drunjve ne pyllin prone publike ne njesine menagjuese 

te quajtur “ Ahishte” ,  me daten e cekur si ne aktkauze nje pjese te drunjve te zjarrit te  prere i 

kishte zhvendosur te vendi i quajtur  te shtepia e rojtareve, ndersa nje pjese tjeter te drunjeve, 

qe kane qene dru teknik i kishte zhvendosur rreth rruge ne fsh.Strazhe-Kaçanik dhe ate 9 cope 

drunj. Sipas kesaj deshmie gjykata me tutje ka vertetuar se 7 cope drunj  teknik qe ka qene 

rreth rruge  jane  marrë nga dikush i panjohur per te deshmitarin dhe per kete i njejti kishte 

njoftuar zyrtare te Ekonomise Pyjore ne Kaçanik dhe Stacionin Policor ne Kaçanik te cilet 

pastaj jane marrë me rastin konkret. Nga kjo deklarate eshte vertetuar se drunjte qe ishin marrë 

, fillimisht ishin prere me sharre motorike ne vendin e ngjarjes , ku edhe jane gjetur gjurme te 

prerjes-grimca te drunjve dhe se ky deshmitar eshte  njoftuar nga zyrtari i Ekonomise Pyjore ne 

Kaçanik M.Q se drute ishin marrë nga R.ZH . 

 

 

Nga deklarata e deshmitareve N.M dhe A.RR gjykata vertetoi  se me dt.06.09.2016 mes  ores 

23:00-00:00 gjersa te njejtit kane qene ne detyre zyrtare duke patrulluar me automjet zyrtar ne 

mbrojtjen e pyjeve , dhe gjersa kane qene duke levizur ne relacionin Strazhe-Glloboqice,  e 

kane takuar R.ZH i cili ishte ndal perskaj rruge  me nje automjet tip Pikap , ne te cilin i njejti 

kishte ngarkuar rreth 10 cope drunj te cilat ishin prere me pare ne vendin e ngjarjes , meqe 

kishte dhenca-grimca,  dhe se pasi qe i kishin marre shenimet nga i njejti , kane vazhduar 

ptrullimin me automjet zyrtar .Nga deshmia e tyre gjykata poashtu ka vertetuar se keto dru 

kane qene te H.L i demtuar ne rastin konkret. 

 

Nga leximi i raportit te oficerit I.K,  gjykata vertetoi se se me dt.07.09.2016  i demtuari H.L e 

kishte lajmeruar rastin e vjedhjes se drunjeve nga persona te panjohur  ne Stacionin Policor ne 

Kaçanik. 
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Nga shiqimi i kontrates se dt.03.06.2016 gjykata vertetoi se i demtuari H.L kishte lidhur nje 

kontrate me Komunen e Kaçanikut  , ne cilesine e bleresit te aseteve pyjore ne njesine 

menagjuese “Ahishte”ne ngastren 14 dhe ngastrenj 23 me te cilen ka qene e caktuar vellimi i 

mases drusore te zjarrit dhe drurit teknik te cilne i demtuari ka patur te drejte qe t’a marë. 

 

Gjykata ia dha besimin provave te prezantuara sepse me te njëjtat ne mënyrë te qarte dhe 

bindëse është përshkruar koha ,vendi dhe mënyra e kryerjes se veprës penale. 

 

Gjykata vlerësoi posaçërisht edhe mbrojtjen e te akuzuarit, me te cilin rast I njejti ka deklaruar 

se ate dite kishte  marrë vetem sasine drusore ne vellim te pergjithshem prej 0.70 cm3, dhe jo 

6-7 cope dru te cilat I kane munguar te demtuarit, por te  ciles  gjykata nuk i fali besimin sepse 

e njejta është e orientuar në shmangien nga përgjegjësisa penale. 

 

 Nisur nga këto fakte te vërtetuara ne procedure , gjykata vërtetoi se ne veprimet e te akuzuarit 

manifestohen te gjitha tiparet e veprës penale Vjedhje nga nenit 325 par 1  te KPRK-se, per çka 

edhe i akuzuari shpallet fajtor dhe i shqiptohet denim si ne dispozitiv , duke vleresuar se edhe 

me kete denim do te  arrihet qëllimi i denimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së dhe atë 

efektin rehabilitues ndaj të akuzuarit, efekt preventiv ndaj të tjerëve për moskryerjen e një 

veprimi i cili është i sanksionuar dhe i denueshëm, si dhe reagimin e shoqërisë ndaj një veprimi 

të tillë të ndaluar dhe të ndëshkushëm me ligj. 

 

Me rastin e matjës së denimit gjykata i ka pasur parasysh të gjitha rrethanat nga neni 70 i KPK-

së të cilat ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit. Si rrethanë lehtësuese për të 

akuzuarin gjykata ka marrë për bazë  faktin se I akuzuari pjeserisht ka pranuar fajesine per 

vepren penale, nga konsultimi I evidences penale nuk mund te themi se I njejti eshte recidivist,  

kurse bazë për llojin dhe lartesinë e denimit ka marrë parasysh gjendjen ekonomike, kurse 

rrethanë te posaqme renduese nuk gjeti perpos veprimeve te  akuzuarit te cilat perbejne 

elementete e vepres penale per te cilat I njeti eshte shpallur pergjegjes. 

 

Vendimi mbi udhezimin e te demtuares ne contest civil u mor  konfor nenit  463 të KPPK-

së.,me te cilin rast gjykata konsideron se te dhenat e bashkangjitura ne shkresat e lendes nuk 

paraqesin baze te sigurte ne formen e nje ekspertize per te gjykuar qoftë plotesisht apo 

pjeserisht  kerkesen pasurore juridike. 
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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 akuzuarin që kësaj gjykate t’i përmbush shpenzimet e 

procedures në emër të paushallit gjyqësor në lartësi prej 20.00 € duke patur parasysh 

nderlikueshmerine e procedurës,gjendjen materiale të akuzuarit,me bindjen se nuk do te 

ndikoje dukshëm ne buxhetin familjar te tij. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 Dega në Kaçanik 

P. nr. 584/17 datë 11.03.2020 

 

Sekretarja juridike,                                             Gj y q t a r j a,   

   Indira Beqa                                                                                                 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. 

 


