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Numri i lëndës: 2018:059164 

Datë: 17.03.2020 

Numri i dokumentit:     00900473 

 

                                                      P.nr.1262/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA  THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm Penal, si 

gjykatë e shkallës së parë penale, sipas gjyqtarit të vetëm Ilir Bytyqi, me asistentin Muedin 

Rexhepi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit S.R nga fshati ...., Komuna 

Shtime, për shkak të veprës penale vjedhja e pyllit nga neni 358 par. 2 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1900-3/18 të datës 27.09.2018, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik në prani të përfaqësuesit të akuzës-prokurores së 

shtetit Luljeta Bilalli si dhe të akuzuarit S.R, më datën 11.03.2020 mori dhe publikisht shpalli, 

kurse me datën 17.03.2020 përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I akuzuari: S.R i lindur me datën ...., nga i ati Rr.... dhe nëna Z.... e vajzërisë S..., me 

vendbanim në fshatin ...., Komuna Shtime, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të 

kryer shkollën e mesme, punëtor fizik-moler, i pa martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, 

posedon letërnjoftim me numër personal .... 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Se me datë 09.09.2018, rreth orës 23:00, në vendin e quajtur “R....”, në rajonin 

ekonomiko-pyjor Petrovë, me qëllim vjedhje, me sharrë motorike ka prerë 85 trungje të llojeve 

të ndryshme, me diametër 10-16 cm. të gjata 9-11 m, me vëllim prej 5.36 m³, të cilat i bartë me 

kuaj, me të cilin veprim ka dëmtuar DBP në Shtime në vlerë prej 921,26 €uro. 

me këtë ka kryer veprën penale vjedhje e pyllit nga neni 358 par. 2 të KPRK-së. 
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Andaj, gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 46 dhe 73 të KPRK-së si dhe 

nenin 365  dhe  359  të  KPRK–së, të  akuzuarin S.R e  

                                   

GJ Y K O N 

 

 Me dënim me gjobë në shumë prej 250 €uro (dyqind e pesëdhjetë euro), të cilën gjobë 

është i obliguar ta paguajnë në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  

 

Dhe  

 

 Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej prej 5 (pesë) muaj, i cili dënim nuk do te 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda periudhës kohore prej 1 (një) viti, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

 Në rast se i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë në asnjë mënyrë, sipas nenit 46 

par.3 të KPRK-së, i njëjti dënim do t’i shndërrohet në dënim me burgim ashtu që për 

çdo 20 €uro, do t’i llogaritet 1 (një) ditë burgim.   

 

 Obligohet i akuzuari që të dëmtuarës Drejtorisë për Bujqësi dhe Pylltari në Shtime, t’ia 

paguaj dëmin e shkaktuar në vlerë prej 921,26 €uro, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 Në bazë të nenit 450 par.1 dhe par.2  të KPPK-së, obligohet i akuzuari që në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 €uro (njëzet), në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nen kërcënimin e 

ekzekutimit me dhunë. 

 

 Obligohet i akuzuari që konform nenit 39 par. 3 pika 3.1, të ligjit Nr. 05/L-036 për 

kompensimin e Viktimave të Krimit, të paguaj shumën prej 30€ /tridhjetë/ brenda afatit 

prej  30 ditëve nga dita plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të 

ekzekutimit me dhunë. 
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A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj - Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzën  

PP/II.nr.1900-3/18 të datës 27.09.2018, ka ngarkuar të akuzuarin S.R nga fshati ...., Komuna 

Shtime, për veprën penale vjedhja e pyllit nga neni 358 par. 2 të KPRK-së. 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj,  pasi studioi materialet e çështjes penale të paraqitur për 

gjykim, çmoi se çështja është në juridiksionin e sajë dhe gjykimi i kësaj çështje penale duhet të 

realizohet përpara kësaj gjykate. Po ashtu është në kompetencën lëndore dhe territoriale të 

kësaj gjykate, pasi vepra penale për të cilën ngarkohet i akuzuari gjykohet nga gjyqtar i vetëm 

gjykues.  

 

 Gjykata Themelore në Ferizaj, duke vepruar në këtë çështje penale mbajti shqyrtimin 

gjyqësor me datën 11.03.2020 në të cilën përfaqësuesi i akuzës-prokurorja e shtetit ka lexuar 

aktin akuzues, dhe gjyqtari pasi është bindur se i akuzuari e ka kuptuar akuzën, konform nenit 

246 par.4 të KPPK-së, dhe përkundër paralajmërimit nga nenet 325 dhe 323 të KPPK-së, të 

akuzuarit i ka ofruar mundësinë të pranojë fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm për veprën 

penale për të cilën është akuzuar. 

 

            Lidhur me këtë i akuzuari S.R në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se e ndien veten 

fajtorë dhe e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar dhe atë sipas të gjitha 

pikave të aktakuzës, është i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë dhe se pranimin e 

fajësisë e bën në mënyrë vullnetare duke i kuptuar edhe pasojat dhe benifitet me rastin e 

pranimit të fajësisë. 

Prokurorja e shtetit Luljeta Bilalli me rastin e paraqitjes së mendimit të sajë lidhur me 

pranimin e fajësisë nga i akuzuari ka propozuar që të pranohet pranimi i fajësisë për të 

akuzuarin pasi pranimi fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare dhe është në përputhje me  

nenin 248 të KPRK-së si dhe me provat materiale të shkresave të lëndës. 

 

Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit shqyrtoi me kujdes 

kushtet e parapara nga neni 248 par.1 të KPPK-së, dhe me këtë rast vlerësoi se i akuzuari ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, dhe se pranimi 
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i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat e paraqitura 

nga Prokurori i Shtetit dhe atë: fletëparaqitja e rojës së pyllit me numër ditari 60/18 e datës 

09.09.2018, procesverbali i përpiluar nga komisioni i ekspertëve për vlerësimin e dëmit të 

shkaktuar me numër 109/18 i datës 17.09.2018 si dhe fotografitë të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës. Aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

           Pasi gjykata ka konstatuar se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është në përputhje 

me kriteret e përshkruara më lartë,  konform nenit 326 par.4 të KPPK-së, shqyrtimi gjyqësor ka 

vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

 Prokurorja e shtetit Luljeta Bilalli në fjalën e sajë përfundimtare ka deklaruar se gjatë 

shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar dyshimi i bazuar mirë se i akuzuari ka kryer veprën penale 

vjedhja e pyllit nga neni 358 par.1 të KPRK-së, kjo nga provat materiale të cilat e mbështesin 

aktakuzën si dhe nga vetë pranimi i fajësisë nga i akuzuari, andaj për këtë prokuroria mbetet në 

tërësi pran aktakuzës duke i propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtorë dhe ta dënoj 

me dënim i cili do të jetë në proporcion me peshën e veprës penale.  

           I akuzuari S.R në fjalën e tij përfundimtare i ka propozuar gjykatës që ti merr parasysh 

të gjitha rrethanat lehtësuese siç janë pranimi i fajësisë për veprën e kryer, gjendja e vështirë-

dobët ekonomike dhe premton se në të ardhmen veprime të tilla apo të ngjashme dhe ka 

kërkuar që ti shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

 Vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale  vjedhja e pyllit nga neni 358 par. 2 të 

KPRK-së, meqë me datë, vend dhe kohë siç është përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi i akuzuari e ka kryer këtë vepër penale për çka edhe e ka shpallë fajtorë dhe i ka 

shqiptuar dënimet si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

           

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, Gjykata vlerësoi 

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese 

që në fillim të shqyrtimi gjyqësor i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprën e kryer, pendimin e 

sinqertë dhe real për veprën penale, kërkim falje publike që e ka bërë dhe premtimin se vepra të 

tilla apo të ngjashme më nuk do të përsëris, ndërsa në rastin konkret gjeti rrethanë rënduese sië 
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është vëllimin bukur të madhe të dëmit të shkaktuar 5.36 metër kub, po ashtu vlerësoi shkallën 

e përgjegjësisë penale të të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale të kryer.  

 

Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim me burg të kushtëzuar dhe dënim me 

gjobë,  duke marrë parasysh edhe faktin se i akuzuari gjatë shqyrtimit gjyqësor ka pranuar 

fajësinë, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-së 

përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e 

kryerjes, rrezikshmërinë e veprave penale dhe të autorit të saj, që do të shërbej në parandalimin 

e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet 

qëllimi  që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale). 

 

Gjykata duke vepruar në kuptim të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-së, ka obliguar të 

akuzuarin që të dëmtuarës Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari në Ferizaj t’ia kompensoj dëmin e 

shkaktuar në shumën prej 921,26 €. 

Vendimi mbi shpenzimet paushallë është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 

lidhur me nenin 450 par. 2 nënpar.2.6 të KPPK-së. 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par 3 pika 

3.1, Nr. 05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.  

Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI PERGJITHSHEM 

P.nr.1262/18, të dt.17.03.2020 

     Asistenti                              Gjyqtari i vetëm gjykues 

Muedin Rexhepi                   Ilir Bytyqi 

                       

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 


