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Numri i lëndës: 2020:181019 

Datë: 27.04.2021 

Numri i dokumentit:     01736017 

                                                                                    

 

                                                                                                        P nr.1069/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

                           GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Penal, si gjykatë e shkallës së parë penale në përbërje nga gjyqtari  Elmaz Zenuni,  

me pjesëmarrjen e sekretares  juridike Igballe Arifi-sekretare juridike,  në çështjen penale 

kundër të  pandehurve: 1. R.B.  nga Komuna e Shtimës dhe 2. A.H.  nga  Komuna e Shtimës,  

për shkak të veprës penale në bashkëkryerje   vjedhje pylli   nga neni  349 par.1 lidhur me 

nenin 31  të KPRK-së,  sipas  aktauzës  së Pokurorisë Themelore Komunale në Ferizaj  PP/II 

nr1647/2020  datë 16.12.2020,   pas mbajtjes së shqyrtimit  Fillestar gjyqësor publik  me datën 

27.04.2021,  në praninë e përfaqësuesit të akuzës prokurorit të shtetit  Avdullah Abedini, të  

pandehurve,të njejtën ditë  mori dhe publikisht shpalli, ndërkaq,  me shkrim me datën 

27.04.2020, përpiloi,  këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

         Të pandehurit: 

1.  R.B  nga  Komuna e Shtimës, i lindur më dt...  në  Komunen e Shtimës, nga i ati S. dhe e 

ëma  Q., e gjinisë A., ka të kryer  shkollën fillore, punëtor ndërtimtarie, i   martuar, baba i 2 

(dy) fëmijëve , i gjendjes së varfër ekonomike, posedon nr. Personal...,  shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, mbrohet në liri, 
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2.  A.H  nga Komuna e Shtimës, i lindur më dt...ne  Komunen e Shtimës, nga i ati Z. dhe e 

ëma  S., e gjinisë K., ka të kryer  shkollën fillore, punëtor ndërtimtarie, i   martuar, baba i 2 

(dy) fëmijëve , i gjendjes së varfër ekonomike, posedon nr. Personal...,  shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, mbrohet në liri, 

 

JANË FAJTORË 

 

          Sepse  më datën 28.11.2020  rreth orës 22:51 në pyllin shoqëror të cilin e menaxhon 

Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë –Zyra në Shtime, në  rajonin e ekonomisë pyjore në   

territorin e fshatit  Dremjak , në vendin e quajtur “Qafa e Gjallës”-Paraleja nr.16, me qëllim 

vjedhje  me sharrë motorike kanë  dru të ahut të njomë boniteti III, të cilat i kanë bartur me 

veturë-....  me vëllim të përgjithshëm prej 2.05 m./3, në vlerë prej 273,45 €.  

 

           Me të cilën në bashkëkryerje kanë kryer veprën pnale vjedhja e pyllit nga neni 349 

par.1  lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

 

Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të lartëshënuara  dhe nenit 3,11,16,34,36,38,41, 

43 dhe 69   të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-së, të pandehurin e,  

 

GJ Y K O N 

 

         Të pandehurit: 

1.  R.B.   

I SHQIPTOHET DENIMI  ME  GJOBË në shumën prej 100.oo Euro (me 

shkronja: Njëqind euro), të  cilën shumë i pandehuri është i obliguar që ta paguaj në afat prej 

15 ditëve nga dita kur ky  aktgjykim  të merr formën e prerë nën kërcënim të ekzekutimit me 

detyrim. 

 

  Nëse dënimi i shqiptuar me gjobë  nga dispozitivi i këtij aktgjykimi  nuk mund të 

ekzekutohet  as në mënyra të tjera të parapara në nenin  43 par. 3 të KPRK-së,  do të 

ekzekutohet në atë mënyrë që për çdo 20 € i pandehuri  do të vuaj një ditë burgu. 
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         Të pandehurit: 

2.  A.H.   

I SHQIPTOHET DENIMI  ME  GJOBË në shumën prej 100.oo Euro (me 

shkronja: Njëqind euro), të  cilën shumë i pandehuri është i obliguar që ta paguaj në afat prej 

15 ditëve nga dita kur ky  aktgjykim  të merr formën e prerë nën kërcënim të ekzekutimit me 

detyrim. 

 

Nëse dënimi i shqiptuar me gjobë  nga dispozitivi i këtij aktgjykimi  nuk mund të 

ekzekutohet  as në mënyra të tjera të parapara në nenin  43 par. 3 të KPRK-së,  do të 

ekzekutohet në atë mënyrë që për çdo 20 € i pandehuri  do të vuaj një ditë burgu. 

 

  Obligohen i pandehurit R.B dhe A.H., që  në emër të kërkesës pasurore-juridike të 

dëmtuarës  DBPZHR-zyra në Shtime solidarisht  të i kompensojnë dëmin e shkaktuar  në 

shumën prej 273,45 Euro (me shkronja: dyqind e shtatëdhjetë e tre euro e dyzet e pesë cent) në 

afat prej 15 dite nga dita  kur ky aktgjykim të merr formën e prerë nën kërcënim të ekzekutimit 

me detyrim . 

 

Obligohen  të pandehurit   R.B dhe A.H.  që  në emër  shpenzimeve të procedurës 

penale për  të gjitha  lëndën procedurale të paguajnë solidarisht  shumën prej  20 € në afat prej 

15 ditëve nga dita  kur ky aktgjykim të merr formën e prerë nën kërcënimin të  përmbarimit me 

dhunë. 

 

Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit –Ligji 

nr.05/L-036, Obligohen të akuzuarit që në emër të  Taksës për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit të paguajnë solidarisht shumën prej 30 eurove, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m i 

 

   Prokuroria Themelore  në Ferizaj  me akuzën e saj ka ngritur aktakuzë                               

PP/II nr1647/2020  datë 16.12.2020   kundër të pandehurve 1.R.B.  nga Komuna e Shtimës dhe 

2. A.H.  nga Komuna e Shtimës,  për shkak të veprës penale në bashkëkryerje   vjedhje pylli   

nga neni  349 par.1 lidhur me nenin 31  të KPRK-së . 
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            Gjykata duke vepruar për   sipas akuzës së PTH-së në Ferizaj, ka mbajtur  shqyrtimin 

fillestar gjyqësor më 27.04.2021, ku  prezentuan prokurori i shtetit Adullah Abedini, i cili pas 

leximit të akuzës ka mbetur në tërësi pranë akuzës dhe kualifikimit juridik të veprës penale 

duke i propozuar gjykatës që të pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit.  

 

 Përfaqësuesi i të dëmtuarës DBPZHR-zyra në Shtime  nuk ka prezentuar, pasi që nuk e 

ka pranuar ftesën e gjykatës, edhe pse konform nenit 245 par.7 të KPPRK-së në këtë fazë nuk 

kërkohet prezenca e tij. 

 

           Përfaqësuesi i akuzave prokurori i shtetit Avdulla Abedini  në fillim të shqyrtimit 

gjyqësor lexoi  akuzën e sipër theksuar  dhe gjyqtari pasi  që u bind se të pandehurit e kanë 

kuptuar akuzën ka vazhduar me shqyrtim fillestar gjyqësor. 

 

 

           Konform nenit 246 të KPPRK-së, të pandehurit pasi që iu janë dhënë udhëzimet nga ana 

e gjyqtarit  gjatë shqyrtimit fillestar përkitazi me pranimin e fajësisë, të akuzuarit R.B. dhe 

A.H., secili veq e veq  e kanë pranuar fajësinë sipas    aktakuzës për veprën penale që i ngarkon 

prokurori i shtetit. 

 

Në vlerësimin e pranimit të fajësisë së të pandehurit gjyqtari gjykues, konform nenit 

248 par.2 të KPPRK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit përkitazi me pranimin 

e fajësisë nga ana e të akuzuarit, ashtu që prokurori i shtetit është pajtuar me pranimin e 

fajësisë nga ana e të akuzuarit të cilët kanë deklaruar se mundë të shkohet   me shqiptimin e 

dënimit. 

 

Gjyqtari gjykues ka vlerësuar se kërkesat nga neni 248 paragrafi 1 i KPPRK-së janë 

përmbushur, pasi që: 

 I pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, 

 Pranimi është bërë vullnetarisht,  

 Pranimi mbështetet në prova dhe fakte  të çështjes penale që përmban aktakuza dhe 

materialet e prezentuara nga ana e prokurorit të shtetit me aktakuzë dhe atë: 

Fletëparaqitja e Rojës së pyllit me numër të ditarit Np.100/2000 dt.14.12.2020 dhe 

Procesverbali i Komisionit të Ekspertëve i të njejtës datë i Ekspertëve për 
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vlerësimin e dëmit me nr. ditari 100/2000 dt.14.12.2020 , dhe foto dokumentacioni, 

të cilat janë pjesë përbërëse e shkresave të lëndës. 

 akuzat nuk përmbajnë asnjë  shkelje ligjore ose gabime faktike, njashtu  i akuzuari 

është udhëzuar nga ana e Gjyqtarit gjykues edhe  konform nenit 383 par.2 të 

KPPRK-së, përkitazi me të drejtën e ankesës vetëm për sanksionin penal, por jo 

edhe për shkak të gjendjes faktike, si dhe 

 Konform nenit 257 të KPPRK-së,  aktakuzat nuk kanë prova të pa pranuesheme. 

 

           Të pandehurve 1.R.B.  nga Komuna e Shtimës dhe  2. A.H.  nga Komuna e Shtimës , në  

shqyrtimin fillestar në fjalën  e tyre  në kuptim të mbrojtjes secili veq e veq dhe në mënyrë të 

njejtë   kanë deklaruar, pasi e kanë pranuar fajësinë lidhur me veprën penale që i ngarkon 

prokuroria, janë penduar thellë për atë që e kanë kryer kërkojnë falje për dëmin e shkaktuar, i 

premtojnë gjykatës se nuk do të përsërisin vepër penale, tani janë duke punuar si punëtor fizik 

në ndërtimtari dhe nuk merren më tutje me dëmtim të pyllit, i kanë propozuar gjykatës që me 

rastin e matjes së dënimit si rrethana lehtësuese ti ketë parasysh theksimet e sipër theksuara nga 

se janë në punë të përkohshme ndërtimtarie me të ardhura të vogla, janë të  martuar me nga dy 

fëmijë  dhe bashkëshorten nuk i kanë të punësuara. 

 

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

ekzistuara të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të cilat e përbëjnë figurën e veprës penale  

në bashkëryerje vjedhja e pyllit nga neni 349 par.1lidhur me nenin 31 të KPRK-së të kryer në 

mënyrën dhe rrethanat  e përshkruara  si në  dispozitiv  të këtij aktgjykimi. 

 

 ( Nëse i pandehuri në shqyrtimin fillestar pranon fajësinë dhe Kryetari i trupit gjykues 

vlerëson se pranimi i fajit është bërë në pajtim me ligjin mund të vazhdoj procesin me 

shqiptimin e dënimit  duke mos administruar fare prova, pa plotësuar trupin gjykues dhe pa e 

mbajtur fare shqyrtimin gjyqësor, si  dhe pa paraqitur fare fjalë përfundimtare, lidhur me këtë 

shih Mendimin Juridik të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës  të evidentuar si 

GJA.nr.207/13 të dt.19.03.2013). 

 

            Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69 të KPRK-së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si 

rrethana lehtësuese mori se i pandehuri ka pranuar fajësinë  në shqyrtimin fillestar gjyqësor, 
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kanë kërkuar falje për veprimet e ndërmarra i  martuar dhe kanë nga dy fëmijë , jetojnë me 

punën fizike si punëtor në ndërtimtari dhe se  familja e tyre varen nga puna e tij fizike duke 

qenë e bindur se ne rastin konkret qëllimi i dënimit mund të arrihet, dhe një dënimi i tillë  është 

në proporcion me peshën e veprës penale,  shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurit   dhe 

rrethanave të kryerjes. 

 

Kështu, me shqiptimin e këtij dënimi gjykata mendon se do të arrihet qëllimi 

ndëshkimor dhe ate: 

 

 -të parandaloj kryesin nga kryerja e veprave tjera penale në të ardhmen dhe të bëjë 

rehabilitimin e tij (preventivë special) dhe 

-të përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale (preventivë gjenerale), ashtu 

që konform nenit 38   të KPRK-së,  të arrihen qëllimet e dënimit. 

 

 

   Gjykata,  sipas  dispozitivit të këtij aktgjykimi me DENIMI  ME  GJOBË në shumën 

prej nga  100.oo Euro (me shkronja: njëqind euro), dhe ate secilin veq e veq  të  cilën shumë të 

pandehurit janë të  obliguar që ta paguajnë në afat prej 15 ditëve nga dita kur ky  aktgjykim  të 

merr formën e prerë nën kërcënim të ekzekutimit me detyrim. 

 

 

  Nëse dënimi i shqiptuar me gjobë  sipas  dispozitivit të këtij aktgjykimi  nuk mund të 

ekzekutohet  as në mënyra të tjera të parapara në nenin  43 par. 3 të KPRK-së,  do të 

ekzekutohet në atë mënyrë që për çdo 20 € i pandehuri  do të vuaj një ditë burgu. 

 

Obligohen i pandehurit R.B dhe A.H., që  në emër të kërkesës pasurore-juridike të 

dëmtuarës  DBPZHR-zyra në Shtime solidarisht  të i kompensojnë dëmin e shkaktuar  në 

shumën prej 273,45 Euro (me shkronja: dyqind e shtatëdhjetë e tre euro e dyzet e pesë cent) në 

afat prej 15 dite nga dita  kur ky aktgjykim të merr formën e prerë nën kërcënim të ekzekutimit 

me detyrim . 

 

Obligohen  të pandehurit   R.B dhe A.H.  që  në emër  shpenzimeve të procedurës 

penale për  të gjitha  lëndën procedurale të paguajnë solidarisht  shumën prej  20 € në afat prej 
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15 ditëve nga dita  kur ky aktgjykim të merr formën e prerë nën kërcënimin të  përmbarimit me 

dhunë. 

 

Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit –Ligji 

nr.05/L-036, Obligohen të akuzuarit që në emër të  Taksës për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit të paguajnë solidarisht shumën prej 30 eurove, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

             Nga sa u theksua ma lart gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

P nr.1069/20 të  dt.27.04.2021 

Sekretarja juridike,                                                                                   Gjyqtari, 

Igballe Arifi                                                                                                         Elmaz Zenuni 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa  në afat prej 15 ditëve,  nga 

dita e pranimit të  këtij  aktgjykimi Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

ankesa dorëzohet nëpërmes  kësaj gjykate. 

 


