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Numri i lëndës: 2018:054595 

Datë: 07.10.2019 

Numri i dokumentit:     00559752 

 

P.nr.2555/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  

GJYKATA THËMËLORË NË FERIZAJ Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, sipas gjyqtarit individual  Adem Shabani, me procesmbajtësen-praktikanten Erza 

Shamolli, në çështjen penale kundër të akuzuarit SH.M nga ....., për shkak të veprës penale 

vjedhje pylli nga neni  358 par.2 të KPRK-së,  sipas aktakuzës  së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj, PP/II.nr.2259-4/16 e dt.11.10.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në prezencën 

e prokurorit të shtetit Avdullah Abedinii, të akuzuarit , me datën 07.10.2019,  morri dhe  

njëjtën ditë shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I akuzuari Sh.M nga...., i lindur më datë..... nga i ati Sh....dhe ëma Sh..... e gjinisë R...., 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës i martuar, prind i 9 / nëntë / fëmijëve, i gjendjes së 

varfër ekonomike, i pa punë mbrohet në liri i gjendjes së dobët ekonomike, veteran i luftës me 

numër personal...... 

 

ËSHTË    F A J T O R 

 Sepse:   

 

 Më dt. 15.11.2016 rreth orës 12:31 në pyllin shoqëror, të cilin e menaxhon Drejtoria për 

Bujqësi dhe Pylltari në Ferizaj, në Rajonin ekonomiko pyjor ......“, me qëllim  ka prerë dy  dru 

të llojit ahut me diametër 70-72 cm, lartësi të bonitetit III gjithsej në kubaturë prej 9.17 m. 

Kubë, vlera e dëmit të shkaktuar 1.237,95 €uro, të cilat drunjtë i ka bartur me traktor,- 

 

                                      

-më këtë kreu veprën penale vjedhja pylli nga neni 358 par. 2 të  KPRK-së. 

 

           Andaj gjykata në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 2, 7, 8, 9, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 

51, 52 ,73 dhe 74 të KPRK-së, dhe nenit 365 dhe 450 të KPRK-së, të pandehurin e 
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    GJY K O N 

DËNIM MË KUSHT 

 

              Të pandehurit SH.M, i caktohet dënim me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) euro si 

dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj  të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse 

i pandehuri në afatin prej një viti  nga dita ë plotfuqishmërisë së  këtij aktgjykimi nuk kryen 

vepër tjetër penale.  

 

Përfaqësuesi i Drejtorisë për Bujqësi Pylltari në Ferizaj për realizimin e kërkesë 

pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

          Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale- paushallin gjyqësor në 

shumë prej 20 €uro, dhe taksën në shumën prej 30 €uro, komfor nenit 39 paragrafi 3 nën 

paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

                                                      

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën Ferizaj PP/II.nr.2259-4/16 e 

dt.11.10.2017, ka akuzuar SH.M nga....., për shkak të veprës penale vjedhje pylli nga neni  358 

par.2 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale  me dt.07.10.2019 ka mbajtur 

shqyrtimin kryesorë në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit  Avdullah Abedini, i 

akuzuari Sh.M, kurse Përfaqësuesi i Drejtorisë për Bujqësi Pylltari në Ferizaj me vendim të 

gjykatës  ka qenë i njoftuar për datën dhe kohen e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor por nuk ka 

marrë pjes dhe mosardhjen nuk e ka arsyetuar. 

Në vazhdim të shqyrtimit gjyqësor ka ftuar të akuzuarit të përcjellë me vëmendje 

zbatimin e shqyrtimit gjyqësor duke e udhëzuar të akuzuarin në kuptim të nenit 323 

parag.2.1,2.2 dhe 2.3 të KPPK-së. 

Prokurori  i shtetit   edhe në shqyrtimin gjyqësor të akuzuarit i ka lexuar aktakuzën dhe 

pas leximit  gjyqtari është bindur se i akuzuari e kanë  kuptuar në tërësi aktakuzën për të cilën 

janë akuzuar dhe të njëjtit përsëri  i ka dhënë mundësi të deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë  

lidhur me veprat penale  për të cilën akuzohen. 

I akuzuari Sh.M, nuk ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet. 

    Pasi i akuzuari nuk e kanë pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i 

vetëm gjykues ka ftuar prokurorin e shtetit për të përmbledhur provat që mbështesin rastin  

konform nenit 328 par 1.të KPPK-së. 

 

    Komfor nenit 329 gjykata ka bërë prezantimin e provave që i ka konsideruara të 

rëndësishme për një gjykim të saktë dhe të drejtë. 
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Dëshmitari-rojtari i pyllit A.M në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar  se të pandehurin 

Sh.M e ka takuar në në duke ngarkuar dru të llojit të ahut ,ishte me traktor Rakovica 65 me 

krrab e për kët me vete ka ditarin e punës  që ka shkruar të gjitha të dhënat lidhur me ketë datë 

dhe kohë që ka takuar të pandehurin. Drutë ishin të njoma të llojit të ahut dhe ka takuar diku 1 

km. largë dëmit që ka shkatuar dëmin ku edhe i ka bër matjen e druve të ngarkuar në krabë dhe 

sjellet e të pandehurit ishin të mira dhe më pas ka dorëzuar raportin në drejtorin për Byjqësi 

Pylltari në Ferizaj. 

 

 

Prokurori i shtetit Avdullah Abedini,  në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga 

provat e zbatuara në shqyrtimin gjyqësor, dëgjimit të dëshmitarit rojtarit të pyllit A.M, leximit 

të fletëparaqitjes së rojës së pyllit me nr.662/2016 të dt.24.11.2016, nga raporti i pyllit si dhe 

procesverbali i përpiluar nga komisioni i ekspertëve për vlerësimin e dëmit të shkaktuar nga i 

akuzuari me nr.622/2016 i dt.22.11.2016 është  vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit 

qëndrojnë elementet e veprave penale që e ngarkon, i ka  propozuar gjykatës që të njëjtit t’i 

shpall fajtorë dhe  të dënohen sipas ligjit. 

 

 I akuzuari Sh.M në mbrojtjen e dhënë në shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se nuk e 

ndien vetën të fajshëm pasi për ditën që akuzohet nuk ka qenë në pyll për dru por një ditë më 

parë  ka shkuar në pyll dhe ka mbledhë dru të thata-mbeturina për nevoja familjare ku dhe ka 

paguar taksën për drutë e marrura, por nuk e ka takuar rojtarin e pyllit A.M e për ketë nuk e 

ndiej vetën të fajshëm. 

 

Duke i vlerësuar provat e zbatuara në shqyrtimin gjyqësor veç e veç dhe në tërsi 

komform nen. 361 paragrafi 1 dhe 2 të KPPRK-së, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike  

si në dispozitiv. 

 

 
Gjendja e tillë faktike  është vërtetuar nga deponimi i dëshmitarit A.M ku të pandehurin 

e ka takuar në vendin e ngjarjes, nga fletëparaqitjes së rojës së pyllit me nr.662/2016 të 

dt.24.11.2016, nga raporti i pyllit si dhe procesverbali i përpiluar nga komisioni i ekspertëve 

për vlerësimin e dëmit të shkaktuar nga i akuzuari me nr.622/2016 i dt.22.11.2016, dhe 

pjesërisht  nga mbrojtja e të akuzuarve.  

 
 Nga deponimi i dëshmitarit – pylltarit A.M vërtetohet se i njëjti ka parë të akuzuarit 

duke ngarkuar drutë në  krabë të traktorit të tij në një distancë prej 1 Km. më pas ka bërë 

matjen e druve në vendin e ngjarjes dhe nga i pandehuri ka marrë të dhënat personale dhe i ka 

shkruar në ditarin ditor të punës dhe sjellët e tij ishin korrekte. 

 

 Nga  procesverbali mbi vlerësimin dhe llogaritjen e dëmit të pyllit vërtetohet sasia dhe 

vlera e dëmit e shkaktuar në pyllin shoqëror.  

 

 Gjykata vlerësoj mbrojtjen e të akuzuarit se nuk ka qenë atë ditë në pyll dhe se nuk e ka 

takuar rojtarin e pyllit, por një mbrojtje e tillë është e paqëndrueshme  nga se është në 

kundërshtim me prova të tjera  dhe është e sajuar  me qëllim të zvogëlimit të përgjegjësisë 

penale të akuzuarit.  
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Bazuar në  këto fakte dhe prova të theksuara më lart  gjykata vlerëson se në veprimet 

e të akuzuarve formësohen të gjitha tiparet e veprës penale vjedhje pylli  nga neni  358 par.2 

të KPRK-së. 
 

              

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

rrethanat në kuptim të nenit 73  dhe 74 të KPRK së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, si rrethanë lehtësuese, gjendjen jo të mirë ekonomike, baba i nëtë fëmjëve, ka premtua 

se në  ardhmen nuk do të shkoj në pyje pa leje të organit gjegjës, ka qenë në vuajtje të dënimit 

prej dy viteve i  ndërsa rrethana veçanërisht rënduese gjykata nuk gjeti. Në bazë të këtyre 

rrethanave gjykata i caktoj dënim si në dispozitiv të aktgjykimit, duke qenë e bindur se një 

dënim i tillë  është plotësisht i justifikueshëm  dhe në proporcion  me peshën e veprës konkrete 

penale, rrethanave të kryerjes  si dhe personalitetit e të  pandehurit,  dhe se me këtë dënim do të 

arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale  që i pandehuri në të ardhmen të 

mos kryejë vepra penale, si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të 

përgjithshëm të kësaj vepre penale në shoqëri, konform nenit 41 të KPRK-së. 

 

Në bazë të  nenit 463 parag.1 lidhur me par 3.të KPPK-së gjykata, Përfaqësuesi i DBP, 

në Ferizaj, për realizimin e kërkesën pasurore-juridike e ka udhëzuar në kontest civil. 

  

Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 

është sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së dhe 

nenit 39 parag.1 nën par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e viktimave të krimit Nr.05/L-036.           

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.255/17  me datë 07.10.2019 

 

 

  Procesmbajtëse                                                                                                   Gjyqtari 

 Erza Shamolli                                                         Adem Shabani 

 

 
 

 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


