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Numri i lëndës: 2020:121696 

Datë: 11.12.2020 

Numri i dokumentit:     01336730 

 

P.nr.775/20 

                                                                                                         

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Departamenti i përgjithshëm, 

Gjyqtari individual Adem Shabani me praktikanten Besa Murseli në çështjen penale kundër 

të pandehurve Xh.A. dhe H.A. që të dy me vendbanim në fshatin ...., Komuna Shtime, të 

akuzuar për shkak se kanë kryer në bashkëkryerje  veprën penale ne vazhdim vjedhje e pyllit  

nga neni 349 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas Aktakuzave të Prokurorisë 

Themelore-Departamenti i Përgjithshëm në Ferizaj, PP/II.nr.1192/2020, të datës 27.09.2020 

dhe  PP/II.nr.1194/2020 e datës 29.09.2020, në prani të Prokurorit të shtetit Ajtene Zoni, të 

pandehurve Xh.A. dhe H.A. kanë mbajtur  shqyrtimin fillestar, më datën 08.12.2020 të 

njëjtën ditë mori dhe shpalli, ndërsa me datë 11.12.2020 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Kundër pandehurve:  

 

 1. I pandehuri Xh.A., me vendbanim në fshatin ...., Komuna Shtime, i lindur me 

datën  ...., në të njëjtin vend, nga i ati .... dhe e ëma ...., e gjinisë ...., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, prind i tre fëmijëve, i 

papune, i gjendjes se dobët ekonomike, me nr. personal .....   

 

2. I pandehuri H.A., me vendbanim në fshatin ....  K.Shtime, i lindur me datën  ...., 

në të njëjtin vend, nga i ati ...., e ëma ...., e gjinisë ...., ka të kryer shkollën fillore, i 

pamartuar, i papunë, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës.  
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J A N Ë    F A J T O R Ë 

SEPSE:  

1.  Me datë 06.09.2020 rreth orës 07:20, ne vendin e quajtur ‘’Stani i Limanit’’ 

paralelja nr.15, ne rajonin ekonomiko pyjor Devetak, të pandehurit në bashkëkryerje, me 

qellim te vjedhjes se trungjeve kane prere me sharre motorike tetëdhjetë e tetë (88) cope 

drunje te llojit ahu me diametër 14-28 cm e te gjata 11-16 m, e me vëllim te përgjithshëm 

prej 6.45 m
3
, e pastaj i kane zvarritur me dy kuaj, me ç’rast te dëmtuarës Drejtorisë për 

Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural i kanë shkaktuar dëme materiale në vlerë rreth 870.75€. 

 

2. Me datë 08.09.2020, ne ora 05:25, në vendin e quajtur ‘’Stani i Limanit’’ në rajonin 

ekonomiko-pyjor, Devetak-ne paralelen 15, Komuna Shtime me të cilën e menaxhon 

Agjensia Pyjore e Kosovës, në bashkëkryerje me qëllim të vjedhjes së trungjeve në pyll 

publik kanë prerë me sharrë motorike tetëdhjetë e një (81) cope trungu të llojit ahu, me 

diametër 14-32 cm, me vëllim të përgjithshëm 5.97m
3
, të njëjtit janë takuar nga punëtorët e 

autorizuar të pylltarisë duke i prerë, me ç’rast të dëmtuarës Drejtorisë për Zhvillim 

Ekonomik në Shtime i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 805.95€. 

 

-  me që në bashkëkryerje ne vazhdim kanë kryer   veprën penale vjedhje e pyllit  

nga neni 349 par.2 lidhur me nenin 31 dhe 77 të KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të nenit 4,7, 17 ,31,38,40, 42,43,69, 70, 71, 72 dhe 77 të KPRK-së 

(Kodi nr.06/L-074 -Kodi Penal i Republikës së Kosovës) , si dhe nenit 365, 450, 453 par.4 

dhe 463 të KPPRK-së,(Kodi  nr.04/L-123 i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës) i : 

 

GJ  Y  K  O  N 

Të pandehurit:  

 

I. Xh.A. i shqipton dënim me  gjobë në shumë prej 150.-(Njëqindepesëdhjetë) Euro, 

dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditësh, ashtu që dënimet e 

shqiptuara do të ekzekutohen në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 

 

 Duke u bazuar ne  nenin 43 par.5  dhe  45 par.1, par.2, par.3 dhe par.4  të KPRK-së, 

dënimi i shqiptuar me  gjobë dhe dënimi me burgim me pëlqimin e të pandehurit Xh.A. gjykata 
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ka vendosur qe  dënimi me  gjobë në shumë prej 150 (Njëqindepesëdhjetë) Euro, dhe dënimi 

me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditësh të njëjtit t’i zëvendësohet: ME 

URHDËR PER PUNË NË DOBI TË PËRGJITHSHME prej 200 ( dyqind ) orëve, të cilën 

do ta kryej pa pagesë në afat prej  tre muajve prej ditës së fillimit të ekzekutimit. 

 

Konform nenit 45 par. 2 të KPRK-së, Shërbimi Sprovues i Kosovës  cakton llojin e 

punës që duhet të kryej personi i dënuar, cakton organizatën në të cilën duhet të punoj i 

dënuari, cakton ditët, javët që i dënuari duhet të kryej punë në dobi të përgjithshme, si dhe të 

mbikëqyrë   punën në dobi të përgjithshme. 

 

Në mbështetje të nenit 43 par.5 të KPRK-së nëse pas kalimit të kohës së caktuar i 

pandehuri nuk e kryen punën në dobi të përgjithshme ose e ka kryer vetëm pjesërisht, gjykata 

do të urdhëroj dënimin me gjobë ku për çdo 8 (tetë) orë të punës në dobi të përgjithshme 

llogaritet me 20 (njëzet) euro gjobë, e nëse dënimi i shqiptuar 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 (njëzet) € i pandehuri do të vuaj një ditë burgu. 

 

Ndërsa në mbështetje të nenit 45 par.4 te KPK-së, nëse pas kalimit të kohës së caktuar i 

pandehuri nuk e kryen punën në dobi të përgjithshme ose e ka kryer vetëm pjesërisht, gjykata 

do të urdhëroj dënimin me burgim, ku një ditë burgim do të urdhërohet për çdo (8) tetë orë 

pune në dobi të përgjithshme që nuk është kryer. 

          

II. H.A. i shqipton dënim me  gjobë në shumë 150 (Njëqindepesëdhjetë) Euro, dhe 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditësh, ashtu qe dënimet e shqiptuara 

do te ekzekutohen ne afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

 Duke u bazuar ne  nenin 43 par.5  dhe  45 par.1, par.2, par.3 dhe par.4  të KPRK-së, 

dënimi i shqiptuar me  gjobë dhe dënimi me burgim me pëlqimin e të pandehurit H.A. gjykata 

ka vendosur qe  dënimi me  gjobë në shumë prej 150 (Njëqindepesëdhjetë) Euro, dhe dënimi 

me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditësh të njëjtit t’i zëvendësohet: ME 

URHDËR PER PUNË NË DOBI TË PËRGJITHSHME prej 200 ( dyqind ) orëve, të cilën 

do ta kryej pa pagesë në afat prej  tre muajve prej ditës së fillimit të ekzekutimit. 

Konform nenit 45 par. 2 të KPRK-së, Shërbimi Sprovues i Kosovës  cakton llojin e 

punës që duhet të kryej personi i dënuar, cakton organizatën në të cilën duhet të punoj i 
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dënuari, cakton ditët, javët që i dënuari duhet të kryej punë në dobi të përgjithshme, si dhe të 

mbikëqyrë   punën në dobi të përgjithshme. 

 

Në mbështetje të nenit 43 par.5 të KPRK-së nëse pas kalimit të kohës së caktuar i 

pandehuri nuk e kryen punën në dobi të përgjithshme ose e ka kryer vetëm pjesërisht, gjykata 

do të urdhëroj dënimin me gjobë ku për çdo 8 (tetë) orë të punës në dobi të përgjithshme 

llogaritet me 20 (njëzet) euro gjobë, e nëse dënimi i shqiptuar 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 (njëzet) € i pandehuri do të vuaj një ditë burgu. 

 

Ndërsa në mbështetje të nenit 45 par.4 te KPK-së, nëse pas kalimit të kohës së caktuar i 

pandehuri nuk e kryen punën në dobi të përgjithshme ose e ka kryer vetëm pjesërisht, gjykata 

do të urdhëroj dënimin me burgim, ku një ditë burgim do të urdhërohet për çdo (8) tetë orë 

pune në dobi të përgjithshme që nuk është kryer. 

 

    E dëmtuara- përfaqësuesi i DBP-së në Shtime, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest civil. 

  

Obligohet te pandehurit që në mënyrë solidare te paguajnë në emër të shpenzimeve 

të paushallit gjyqësor  shumën prej 30 /tridhjete/ €uro, brenda afatit prej 30 / tridhjetë / 

ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të pandehurit Xh.A. dhe H.A. gjykata i ka liruar nga pagesa e taksës, për 

kompensimin e viktimave të krimit, pasi që nëse i obligon që të bëjnë pagesën do të 

rrezikonte gjendjen materiale të të pandehurve, bazuar në kartelën e ndihmës sociale me nr. 

....  e datës 16.05.2018 e lëshuar nga Qendra për Punë Sociale në Shtime në emër të 

shfrytëzuesit Xh.A.. 

 

A r s y e t i m i  

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj- Themelore-Departamenti i Përgjithshëm në 

Ferizaj, ka ngritë Aktakuzat  PP/II.nr.1192/2020, të datës 27.09.2020, dhe 

PP/II.nr.1194/2020 e datës 29.09.2020, kundër të pandehurve Xh.A. dhe H.A.  nga fshati .... 
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Komuna Shtime, për shkak të veprave  penale vjedhja e pyllit , nga neni 349  par.2 të 

KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar rreth këtyre  çështjeve  penale konform nenit 245 par.1 të 

KPPRK-së me datën 08.12.2020, ka caktuar shqyrtimin fillestar  ku është paraqitur prokurori i 

shtetit, Ajtene Zoni dhe te pandehurit Xh.A. dhe H.A. . 

 

Gjykata duke vepruar sipas detyrës zyrtare me pëlqimin e prokurores se shtetit dhe të 

pandehurve konform nenit 35 par.7 te KPPRK-se, me aktvendim P.nr.775/20 i datës 

08.12.2020 ka marre aktvendim për bashkimin e lëndëve sipas aktakuzave të lartpërmendura e 

të evidentuara në gjykatë me nr. P.nr.775/20 dhe P.nr.790/20, dhe sipas këtyre çështjeve penale 

të zbatohet një procedurë e përbashkët penale për të pandehurit Xh.A. dhe H.A. nga fshati .... 

Komuna Shtime e cila procedure penale do të udhëhiqet me nr. P.nr.775/20. 

 

Në fillim të shqyrtimit fillestar të pandehurve gjyqtari gjykues i ka dorëzuar të 

pandehurve nga një kopje te aktakuzave për veprat penale qe akuzohen dhe pas leximit te tyre 

janë udhëzuar   në kuptim të nenit 246.1 të KPPRK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të 

drejtat e të pandehurve  janë  respektuar. 

 

Prokurorja e shtetit Ajtene Zoni në kuptim të nenit 77 par.1 te KPPPRK-së ku 

parashihet dënimi për veprat penale në vazhdim dhe mbështetur në par. e të njëjtit nen  i cili 

përcakton veprat penale në vazhdim pasi bëhet fjalë për veprat e ngjashme, objekt i njëjtë i 

veprës penale, të njëjtit kryes, vendi apo hapësira e njëjtë e kryesve të veprës penale dhe dashja 

e njëjtë e kryesve, pasi janë plotësuar kushtet e lartcekura ka bërë rikualifikimin nga vepra 

penale me të cilën akuzohen të pandehurit se kanë kryer në bashkëkryerje veprën penale 

Vjedhje e pyllit nga neni 349 par.2 të KPRK-së, në bashkëkryerje  kanë kryer   ne vazhdim 

veprën penale vjedhje e pyllit  nga neni 349 par.2 lidhur me nenin 31 dhe  nenin 77 të 

KPRK-së të KPRK-së  

 

Më pas prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzat e të pandehurve dhe pasi që gjyqtari është 

bindur se të njëjtit i kanë  kuptuar në tërësi aktakuzat me të cilën janë akuzuar, të njëjtëve u ka 

dhënë mundësi të deklarohen mbi fajësinë apo pafajësinë e tyre lidhur me veprat penale për të 

cilat akuzohen, dhe në vazhdim nga salla e gjykimit për një qast e largon të pandehurin e dytë 

H.A. derisa te deklarohet i pandehuri i parë Xh.A.. 
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            I pandehuri Xh.A., në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon 

fajësinë, për veprën penale që akuzohet pasi qe është e vërtetë se ka shkuar ne pyll se bashku 

me djalin e tij H.... për te marre dru, ku i ka takuar rojtari i pyllit, mirëpo gjendjen 

ekonomike e ka jo të mirë dhe i ka shtyrë që të shkojnë në pyll për të marrë dru për nevoja 

familjare, pasi që nuk ka mundësi që t’i blejë, kërkon nga gjykata që të ketë parasysh të 

gjitha rrethanat lehtësuese , kurse gjatë matjes së dënimit i propozon gjykatës që t’i shqiptojë 

një dënim sa më të butë. 

 

  I pandehuri H.A. në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon 

fajësinë për veprën penale që akuzohet dhe për datat që akuzohet së bashku me prindin e tij 

Xh.... kanë shkuar ne pyll, ku është e vërtetë se janë hasur nga rojtari i pyllit në vendin  e  

ngjarjes, është i papunë, dhe marrja e drunjëve ka qenë për nevoja familjare, pasi nuk kanë 

mjete për t’i blerë, kërkon nga gjykata që të ketë parasysh te gjitha rrethanat lehtësuese , 

kurse gjatë matjes së dënimit i propozon gjykatës që t’i shqiptojë një dënim sa më të butë. 

 

            Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së, 

është e bindur se te pandehurit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimin e kane  bërë vullnetarisht pasi që te pandehurit kane  pranuar fajësinë me vullnet 

dhe vetëdije të plotë dhe të njëjtit e  kanë  kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë e 

bënë duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe në materialet e prezantuara nga 

ana e prokurorit të shtetit. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të 

KPPK-së, ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë, nga 

te pandehurit  në këtë fazë të procedurës penale. 

 

Prokurori i shtetit  Ajtene Zoni ka  theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana 

e të pandehurit dhe i ka propozuar gjykatës që të njëjtin ta shpallë fajtor pasi pranimin e 

fajësisë e ka mbështetur në provat që gjinden në shkresat e kësaj lënde penale.  

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar se i pandehuri pranimin e fajësisë e ka  

mbështet në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale dhe atë: raporti i llogaritjes së 

dëmit pyjor me nr. 21.09.2020, fletëparaqitja e rojës së pyllit nr. 65/20 e datës 21.09.2020, foto 
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dokumentacioni dhe shkresat e tjera të lëndës, si dhe në lëndën P.nr.790/20 , fletëparaqitja e 

rojës së pyllit ne 64/20 e datës 21.09.2020,  foto dokumentacioni dhe shkresat e tjera të lëndës.         

       

         Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga te 

pandehurit , te  cilët  në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kane  pranuar fajësinë, për shkak të 

cilës gjykata nuk ka administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i 

fajësisë nga te pandehurit është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të 

fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi se te pandehurit kane  kuptuar natyrën dhe pasojat 

e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga te pandehurit, pranimi i fajit 

mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga 

Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përbënë  asnjë shkelje ligjore ose 

gabime faktike. 

 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të 

pandehurve formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale  të përshkruar si në 

shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të pandehurit t’i  shpall fajtorë dhe 

t’i gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të saj. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të pandehurve gjykata vlerësoi të 

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69, 70, 71 dhe 72 të KPRK-së të cilat 

ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka 

vlerësuar rrethanat personale të te pandehurve si rrethanë lehtësuese për të pandehurit mori 

pranimin e fajësisë nga ana e të njëjtëve, pendimin për veprën penale që e kane kryer, 

gjendjen e tyre ekonomike, mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  

përgjegjësisë penale të të pandehurve dhe rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale, dhe 

në kuptim të të gjitha këtyre, ju shqiptoi  dënim si në dispozitiv të aktgjykimit, dhe të 

pandehurve ju shqiptoi dënimin me  gjobë në shumë prej 150 €uro / njëqind e pesëdhjetë 

euro /, dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditësh, e  mbështetje të 

nenit 43 par.5  dhe  45 par.1, par.2, par.3 dhe par.4  te KPRK-se dënimi i shqiptuar me  

gjobë dhe dënimi me burgim me pëlqimin e të pandehurve veç e veç i’u  zëvendësohet: ME 

URDHER PER PUNË NË DOBI TË PËRGJITHSHME prej 200 ( dyqind ) orëve, të 

cilën do ta kryejnë pa pagesë në afat prej  tre muajve prej ditës së fillimit të ekzekutimit, 

duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport me peshën e veprës 
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konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të pandehurve dhe me te 

arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që te pandehurit të mos kryejnë 

vepra penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj vepre 

penale në shoqëri konform nenit 38 të KPRK-së. 

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 të KPPK-së.  

 

        Vendimi për pagesën e  paushallit gjyqësor  është marrë  bazuar në nenin 450 

par.2.6 të KPPK-së. 

       Vendimi për lirimin nga pagesa e taksës është marrë  konform nenit 453 par.4 te KPPRK-

se. 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal 

P.nr.775/20  me datë 11.12.2020 

 

Procesmbajtëse                                                                                               Gjyqtari 

Besa Murseli                                                        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. 


