
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (4)  

   
2
0
1
8
:0
6
9
2
7
7

 

Numri i lëndës: 2018:069276 

Datë: 05.03.2020 

Numri i dokumentit:     00899385 

 

P.nr.1617/18 

 NË EMËR TË POPULLIT   

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, si gjykatë e shkallës së parë penale e përbërë nga gjyqtarja Fitore Daci, 

me procesmbajtësin Valmir Hakiu , në çështjen penale kundër të pandehurit B.D   për shkak të 

veprës penale Vjedhja e pyllit nga neni 358 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj PP.II.nr.1743-6/2018 e datës 26.07.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor fillestar dhe publik, në praninë e përfaqësuesit të akuzës - prokurorit të shtetit Albana 

Parduzi, të pandehurit B.D, me datë 05.03.2020 mori dhe publikisht shpalli  këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

I pandehuri: 

B.D, nga fshati ...., Komuna Ferizaj, i lindur me datë ..., nga i ati A... dhe e ëma E...., e gjinisë 

M...., i martuar baba  i 5 fëmijëve, i gjendjes se dobët ekonomike, i pashkolluar, nuk di shkrim 

as lexim. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse: 

Më datë 11 gusht 2018 rreth orës 11:24 në vendin e quajtur “ T...”, rajoni ekonomik pyjor 

Nerodime–Jezerc, Ferizaj, më qëllim vjedhje, në pyllin e pronësisë shoqërore, me sharrë 

motorike ka prerë njëzet (20) trungje të llojit ahu, me diametër 20 cm , pa gjatësi të caktuar , me 

vëllim të përgjithshëm prej 2.60 metër kub dru , të cilat i ka transportuar me qerre me kuaj, duke 
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i shkaktuar kështu dëm Drejtorisë për Bujqësi dhe Pylltari në Komunën e Ferizajt në vlerë prej 

397.80 euro. 

 

me të cilën ka kryer veprën penale vjedhja e pyllit nga neni 358 par.1 të KPRK-së 

 

                  Në bazë të dispozitës së lartshënuar dhe dispozitave nga neni 358 par. 1,  neneve 4,7,17,       dhe 

21,41,42,49,50,51,52, 73 dhe 74  të KPK-së, si dhe  nenit 365 te KPPRK-se  të pandehurin e: 

 

 

             G J Y K O N 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2/dy/ muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i pandehuri në afatin prej 1 /një/viti  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

nuk kryen vepër tjetër penale . 

 

Obligohet i pandehuri që të dëmtuarës DBPZHR- Ferizaj të i paguaj dëmin në shumë prej 

397.80 euro nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

I pandehuri lirohet nga pagesa e shpenzimeve te procedurës penale për arsye se gjendja e tij 

ekonomike është tejet e vështirë dhe se pagesa e shpenzimeve do te vështirësonte edhe me shumë 

gjendjen e tije financiare. 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj- me aktakuzën të evidentuar PP/II.nr.1743-6/18 të datës  

04.12.2018, ka ngarkuar të pandehurin B.D nga fshati ...., Komuna Ferizaj,  për shkak të veprës 

penale Vjedhja e pyllit nga neni 358par. 1 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datë 

05.03.2020, në të cilën shqyrtim Prokurorja e  shtetit Albana Parduzi, mbeti në tërësi pranë aktit 

akuzues, duke kërkuar që i pandehuri të shpallet fajtorë dhe t’i shqiptohet sanksion penal i 

paraparë me ligj. 
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Gjyqtarja  pasi që u bind se i pandehuri  e ka kuptuar akuzën, konform nenit 246 par. 4 dhe 

përkundër paralajmërimit për nenet 325 dhe 323 të KPPK-së, i ofroi mundësinë të pranojë 

fajësinë ose të deklarohet i  pafajshëm. 

 

I pandehuri B.D, në shqyrtimin  fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale e 

cila i vihet në barrë, duke shtuar se i vjen keq që e ka kryer këtë vepër penale, ndihet thellë i 

penduar, premton se ne te ardhmen nuk do te kryej vepra te tilla apo te ngjashme penale dhe se 

veprën e ka kryer ngase ka kushte tejet te renda ekonomike, është mbajtësi i vetëm i familjes, 

nuk ka kurfar te ardhura si dhe  lut gjykatën qe te i shqiptoj një dënim sa më të butë. 

Prokurorja e  shtetit Albana Parduzi, me rastin e paraqitjes së mendimit të sajë, ka propozuar që 

të pranohet pranimi i fajësisë për të pandehurin, pasi pranimi fajësisë është ne përputhje me 

dispozitat ligjore te nenit 248 si dhe provat materiale te shkresave te lendes. 

Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë shqyrtoi me kujdes kushtet e parapara nga neni 248 

par. 1 të KPPR-së dhe me këtë rast vlerësoi se i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova 

materiale të rastit konkret dhe atë me provat e paraqitura nga Prokurori i Shtetit si: Fleteparaqitja 

e rojes se Pyllit me numer ditari 07/2018 dhe numër protokoli 331/2018 te dates 14.08.2018, 

procesverbali i komisionit të ekspertëve me numër 331/2018 i datës 14.08.2018  si dhe shkresat 

e tjera në lëndë  dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje te qarte ligjore apo gabim faktik. 

Me qenë se i pandehuri ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë,  gjyqtarja  konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar se nuk është e 

nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

 

Vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit  ekzistojnë të gjitha 

tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale Vjedhje pylli nga neni 358 par.1  të KPRK-së. 

 

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

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

pandehuri ne shqyrtimin fillestarë e ka pranuar fajësinë,  pendimin e sinqertë dhe real për veprën 

penale të kryer, baba i pesë fëmijëve, gjendjen tejet të dobët ekonomike  dhe nuk ka dëshmi se 

është i dënuar me vendim të formës së prerë dhe në rastin konkret nuk gjeti ndonjë rrethanë 
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veçanërisht rënduese përveç që vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit   si dhe 

rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

 

Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim të tillë, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-ës përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, 

që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen (preventiva 

speciale). 

 

Obligohet i pandehuri qe te dëmtuarës Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural ne 

Ferizaj te ia paguaj demin ne vlere prej 397,80 €. 

 

I pandehuri lirohet nga pagesa e shpenzimeve te procedurës penale për arsye se gjendja e tij 

ekonomike është tejet e vështirë dhe se pagesa e shpenzimeve do te vështirësonte edhe me shumë 

gjendjen e tije financiare. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

 DEPARTAMENTI PËRGJITHSHËM-DIVIZIONI PENAL 

 P.nr. 1617/18 e dt.05.03.2020 

 

Praktikanti                                                                                                               Gjyqtarja 

Valmir Hakiu                                                                                                           Fitore Daci 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit  të aktgjykimit nëpërmjet  kësaj gjykate, 

kurse i dëmtuari mund të paraqet ankesë vetëm sa i përket vendimit për sanksionin penal. 

 


