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Numri i lëndës: 2018:059516 

Datë: 28.01.2019 

Numri i dokumentit:     00213323 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

P.nr.1676/17 

P.nr.1835/17 

                                              NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHEM-DIVIZIONI PENAL në përbërje nga gjyqtari i vetëm gjykues,  Hysnije 

Gashi dhe me procesmbajtësin-praktikantin e kësaj gjykate Visar Haliti,  në çështjen penale 

kundër të akuzuarit, V.SH nga fshati ........, Komuna Ferizaj,  për shkak te veprave penale 

vjedhje pylli ne vazhdim  nga neni 358 par.2 lidhur me nenin 81  të KPRK-së, sipas aktakuzave 

së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1768-2/16, te datës 19.07.2017, PP/II.nr.1693-

4/16, te datës 05.07.2017   pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik me datë 21.01.2019 në 

praninë e përfaqësuesit të akuzës – Prokurorit të Shtetit,  Ismet Rahmani të pandehurit V.SH, 

dhe përfaqësuesit te DBPB - L.S  më datë 22.01.2019 murr  dhe shpalli publikisht këtë: 

 

                                                           A K T GJ Y K I M  

 

I akuzuari,  

V.SH nga fshati ......, Komuna Ferizaj,  i lindur me datën ..... nga i ati .... dhe e ëma  ....., 

e vajzërisë  ..... i pa martuar,  i gjendjes së dobët  ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 
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ËSHTË  FAJATOR 

 

             I. Sepse me datë 22.09.2016, rreth orës 18:00,  në  në Rajonin Ekonomiko Pyjorë 

Neredime – Jezercë, ne vendin e quajtur “ Plehnija ”, në pyllin publik, me qellim vjedhje me 

sharre  motorrike ka prere 2 copë drunje të llojit ahu, me lartësi bonitet III, me diametër  55-60 

c m, me vëllim 5.30 m/3 , duke transportuar me automjetin xhip, vlera e dëmit të shkaktuar 

është 715,50 €. 

  

 

         II. Sepse me datë 15.09.2016, rreth orës 13:00,   në pyllin shoqërore te cilin e menaxhon 

Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari dhe zhvillim rural ne Ferizaj, ne  Rajonin Ekonomiko Pyjorë 

Neredime – Jezercë, ne vendin e quajtur “ Plehnija ”,  me qellim vjedhje ka prere  me sharre  4 

copë drunje të llojit ahu, me diametër 33-85cm, gjatësi  bonitet III, gjithsejte kubature prej 5.01 

m/3, vlera e dëmit të shkaktuar është 682.29 €, te cilat janë bartur me xhip.  

 

- me të cilën ka kryer veprën Vjedhje pylli  ne vazhdim  nga neni 358 par.2 lidhur 

me nenin 81   të KPRK-së 

 

Andaj Gjykata në bazë nenit 374 par. 2 dhe neneve 7, 8, 9, 10, 17, 21, 41, 43, 49, 

50,51, 52, 73,  të KPRK-ës, dhe nenit 365 të KPRK-ës, e  

G J Y K O N 

DËNIM ME  GJOBE DHE KUSHT 

 

Të akuzuarin: V.SH 

 

 DENIM ME GJOBE  në shumë prej 200 €(dyqind euro)të cilën shumë është i obliguar ta 

paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

            Nëse dënimi  I shqiptuar nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të tjera të parapara në 

nenin 46 par 3 të KPK-_së do të ekzekutohet në atë mënyrë që për çdo 20 € I akuzuari do të 

vuaj një ditë burgim. 
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DENIM BURGIMI në kohëzgjatje prej 1 (një) viti  I cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

pandehuri në periudhën kohore prej 1 /një/ viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

nuk kryen vepër tjetër penale  

 

               E  dëmtuara Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari ne Ferizaj, për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil.  

  

Obligohet i akuzuari  që në emër të paushallit gjyqësor  te paguaj shumën prej 20€(njëzet 

euro) në afat prej 30 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë 

 

Detyrohet i akuzuari që për kompensimin e Viktimave të Krimit obligohet ta paguaj 

shumën prej 30€ (tridhjete/euro), brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

                                        A r s y e t i m i 

 

 Prokuroria Themelore në Ferizaj  me aktakuzat  PP/II.nr.1768-2/16, te datës 

19.07.2017, PP/II.nr.1693-4/16, te datës 05.07.2017   e  ka ngarkuar të pandehurin :  V.SH,  për 

shkak te veprës penale vjedhje pylli nga neni 358 par. 2 të KPRK-së,  Gjykata duke vepruar 

sipas kësaj çështje penale mbajti shqyrtimin fillestar me datën  12.02.2018 ne te cilin me 

aktvendim te veçante beri bashkimin e procedurës penale për lendet P.nr.1676/17 dhe 

P.nr.1835/17 ndërsa ne shqyrtimin   gjyqësor më datë 21.01.2019 Prokurori i Shtetit,  Ismet 

Rrahmani, beri rikualifikimin juridik te veprës penale vjedhje pylli nga neni 258.2te KPRK-se 

ne veprën penale  vjedhje pylli ne vazhdim nga neni 358.2 lidhur me nenin 81 te KPRK-se   në 

tërësi mbeti pranë aktakuzës  duke i  propozuar gjykatës që të pandehurin ta shpallë fajtor dhe 

ti shqiptoi sanksion penal sipas ligjit. 

 

I  pandehuri, V.SH në shqyrtimin gjyqësor, me rastin e  njoftimit nga gjyqtarja  për 

drejtën e tij që të pranoj fajësinë apo të deklarohet se e pranon fajësinë në kuptim të nenin 248 

të KPPK-së ka deklaruar se: 

E pranon fajësinë për veprën penale e cila i vihen në barrë, ne te gjitha pikat e 

aktakuzës   ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se , është penduar thellë, dhe ndien keqardhje 
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për rastin që ka ndodhë,   gjendja e tij ekonomike  është  e dobët,  i premton gjykatës se  nuk do 

të përsërisë  më vepra të tilla apo të ngjashme, meqë tani është punësuar dhe është ne gjendje ta 

mban familjen nga paga e tij ,   i propozon gjykatës që të më shqiptoi ndonjë dënim sa më të 

butë. 

 Gjykata vlerësoi së janë plotësuar  kriteret nga neni 326 par 1 dhe nenit  248 par. 1 të 

KPPK-së, pasi që i pandehuri e ka kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi 

është bërë vullnetarisht dhe mbështetet në provat dhe materialet e prezantuara nga prokurori 

shtetit siç është: procesverbali me nr. 496/2016  i datës 26.09.2016 fletëparaqitja e rojës se 

pyllit te Drejtorisë për Bujqësi dhe Pylltari –Sektori i Pylltarisë ne Ferizaj me nr. 496/2016 i 

datës 26.09.2016  për vlerësimin  e demit, fletëparaqitjet e Drejtorisë për Bujqësi dhe Pylltari 

dhe zhvillim rural ne Ferizaj me nr. 439/2016 te datës 160.9.2016 si dhe procesverbali me 

numër te nijet si dhe te behet shqimi ne fotografit te cilat gjenden ne shkresat e lendes. 

-    Me që i pandehuri ka pranuar fajësinë, gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar se 

janë plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 326 dhe neni  248 par.1 të 

KPPK-së: 

-i pandehuri ka  kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

 

-pranimi është bërë vullnetarisht nga i  pandehuri,  

 

-pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes  që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit, dhe ne provat tjera te cilat gjinden ne shkresën e lendes. 

 

Meqenëse i pandehuri  ka  pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përcaktuara me nenin 248 par.1 të KPPK-së, gjyqtari i vetëm gjykues  komfor nenit  248 par.4 

të KPPK-së ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

       

         Vlerësuar nga aspekti juridik  gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit  manifestohen  

të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale vjedhje pylli nga neni 358 par. 2 të 

KPRK-së. 

 

  Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat ne 

kuptim te nenit 73 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese se në shqyrtimin  gjyqësorë  ka 
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pranuar fajësinë, duke e shprehur pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer,  nuk 

është vërtetuar se ka qenë i dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë, e që këto rrethana i 

ndërlidhi me rrethanat personale, është i moshës se re,  i gjendjes se dobët ekonomike, tani 

është punësuar dhe jeton nga paga e tij  në mungesë të rrethanave veçanërisht rënduese, gjykata 

vlerësoi shkallen e përgjegjësisë penale të të pandehurit dhe rrezikshmërinë konkrete  të veprës 

penale, andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të pandehurit i shqiptoi dënim 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i 

dënimit të preventives speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në 

proporcion të drejtë në raport me peshën e veprave penale, rrethanave të kryerjes së veprës 

penale, shkallen e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të pandehurit.  

 E  dëmtuara Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari ne Ferizaj, për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil.  

  

Obligohet i akuzuari  që në emër të paushallit gjyqësor  te paguaj shumën prej 20€(njëzet 

euro) në afat prej 30 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë 

 

Detyrohet i akuzuari që për kompensimin e Viktimave të Krimit obligohet ta paguaj 

shumën prej 30€ (tridhjete/euro), brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

     Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ- DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM      

P.nr.1676/17 P.nr.1835/17 dt. 22.01.2019 

Procesmbajtësi        Gjyqtari i vetëm gjykues  

Visar Haliti                                                                       Hysnije Gashi 

 

                                                                                              

KËSHILLA JURIDIKE 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në Prishtinë në afat prej 15 

ditësh  nga dita e pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, për mes të kësaj gjykate. 


