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Numri i lëndës: 2020:123189 

Datë: 15.12.2020 

Numri i dokumentit:     01342218 

 

P.nr.788-2020 

 

 

NË  EMER TË POPULLIT 

 

  

 GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtari i vetëm  gjykues  Adem Shabani, me procesmbajtësen Besa Murseli-

praktikante, në çështjen penale kundër të pandehurit Xh.V., nga fshati ...., Komuna Ferizaj, për 

shkak të veprës penale Vjedhja e pyllit nga neni 349 paragrafi 1  të KPRK-së, sipas aktakuzës  

së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1160/2020 e datës 28.09.2020, ka mbajt 

shqyrtimit fillestar në prani të përfaqësuesit të akuzës-prokurores së shtetit Ajtene Zoni, të  

pandehurit Xh.V., me datën  11.12.2020,  solli dhe publikisht   shpalli kurse me shkrim me 

datën 15.12.2020 e ka përpiluar këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I pandehuri: 

 

 Xh.V., me vendbanim në  fshatin ...., Komuna Ferizaj, i lindur me datën ...., në të 

njëjtin vend nga i ati  ...., dhe e ëma ...., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar 

baba i pesë fëmijëve  i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike mbrohet  në liri me numër 

personal ....  mbrohet në liri.  

 

Ë SH T Ë    F A J T O R Ë 

 

Sepse me datë 23 gusht 2020, rreth orës 17:50, në Rajonin Ekonomiko-Pyjor Pleshinë-

Greme, në vendin e quajtur “ Kroni i Kishës, me qëllim vjedhje me sharrë motorike prenë dru 

të llojit ahu, me vëllim të përgjithshëm prej 2.10 metër kub, të cilat i transporton me kafshë-

kali dhe me qerre, me ç ’rast Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Komuna Ferizaj i ka 

shkaktuar dëme me vlerë prej 321,30 €uro,- ( treqind e njëzete një euro ),- 

 

- Me të këtë kreu veprën penale Vjedhja e pyllit nga neni 349 paragrafi 1  të 

KPRK-së. 
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Gjykata në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 4, 7, 17, 38, 43,  paragrafi 5, 69 të 

KPRK-së, ( Kodi nr.06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës ) dhe neneve 365,,453 

par.4, dhe 463 të KPPRK-së,( Kodi nr.04/L-123 i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës) 

të  e, 

 

GJ Y K O N 

 

Të pandehurit  XH.V. i shqipton: 

 

- ME DENIM ME GJOBË në lartësi prej 200 €uro ( dyqind euro ), e të cilin dënim 

i pandehuri obligohet ta paguaj në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi 

 

Bazuar në  nenit 45 par. paragrafi 5 të KPRK-së, dënimi i shqiptuar me  gjobë me 

pëlqimin e të pandehurit i zëvendësohet: ME URDHRIN PËR  PUNË NË DOBI TË 

PËRGJITHSHME prej 80 ( Tetëdhjetë ) 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 KPK-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 

e  punën në dobi të përgjithshme. 

 

Urdhri për punë në dobi të përgjithshme llogaritet ashtu që tetë (8) orë të punës në dobi 

të përgjithshme llogaritet me njëzet (20) €uro gjobë 

 

           Në mbështetje të nenit 45 paragrafi 4 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 burgim, ku një ditë burgim do të urdhërohet për çdo (8) tetë orë 

pune në dobi të përgjithshme që nuk është kryer. 

 

          Obligohet i pandehuri që të dëmtuarës  Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

Komuna Ferizaj  dëmin që i ka shkaktuar tʼia kompensoj  në vlerë prej 321.30 ( treqind e njëzet 

e një euro e tridhjetë cent) pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

             Të pandehurin Xh.V., gjykata e ka liruar nga pagesa e paushallit gjyqësor dhe nga taksa për 

Kompensimin e viktimave të krimit pasi që i njëjti është në gjendje të rënd shëndetësore, nëse e 

obligonte që të paguaj paushallin gjyqësor dhe taksën do të rrezikonte gjendjen materiale të të 

pandehurit ose të personave që ai detyrohet të i mbështes materialisht, këtë e bazon në nenin 453 par 

4 të KPPRK-së.    
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A r s y e t i m i 

  

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr.1160/2020 e datës 28.09.2020, 

ka akuzuar të pandehurit Xh.V., nga fshati .... , Komuna Ferizaj, për shkak të veprës penale 

Vjedhja e pyllit nga neni 349 paragrafi 1  të KPRK-së. 

 

            Gjykata duke vepruar sipas kësaj çështje penale me datën 14.12.2020, mbajti 

shqyrtimin fillestar konform nenit 245 par.1 të KPPK-së, në të cilin kanë marrë pjesë pjesë 

prokurorja e shtetit Ajtene Zonii përfaqësuesi i të dëmtuarës – Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari 

dhe Zhvillim Rural, Komuna Ferizaj, Lumni Salihu dhe i pandehuri Xh.V.. 

 

 I pandehuri,  në shqyrtimin fillestar pasi është udhëzuar në kuptim të nen. 246.1. të 

KPPK-së, dhe leximit  të aktakuzës nga prokurori i shtetit të pandehurit , i është dhënë 

mundësia të pranoj fajësinë apo të deklarohet i pafajshëm për veprën penale për të cilën është 

akuzuar. 

 

 I pandehuri Xh.V.,  ka deklaruar se e ndien veten fajtorë dhe e pranon fajësinë për 

veprën penale për të cilën është akuzuar ku është e vërtetë se është takuar nga roja e pyllit, dhe 

nuk ka patër leje që të shkoj në pyll  për të marrë dru por drutë i ka marrë  me qëllim shitje por 

për nevoja të familjes së tij i  ka propozuar gjykatës që me rastin e shqiptimit të dënimit të ketë 

parasysh rrethanat lehtësuese pasi që është i pa punë, prindër i pesë fëmijëve  ku të vetmin 

burim të të ardhurave ka  pranimin e  asistencës sociale.  

 

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

KPPRK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë. 

           Prokurorja e shtetit Ajtene Zoni ka deklaruar se pranohet pranimi i fajësisë së të 

akuzuarit mbështetet në aktin akuzues dhe provat që gjinden në shkresat e kësaj lënde penale, i 

ka propozuar gjykatës që të akuzuarit ta shpallë fajtor dhe gjatë shqiptimit të dënimit të  

akuzuarit  të ketë parasysh si rrethanë lehtësuese pranimin e fajësisë  dhe gjendjen e tij 

ekonomike. 

 

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

KPPRK-së, është e bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimin e ka bërë vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe në 

materialet e prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit. 

         Gjykata në shqyrtimin fillestar konstatoj se i  akuzuari pranimin e fajësisë e mbështeti në 

provat që gjinden në shkresat e kësaj lënde penale dhe atë: në fletëparaqitjen e rojës së pyllit nr. 

296 të datës 24.08.2020, kallëzimit penal nga Drejtoria për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural 

me nr.NP.296/2020 të datës 24.08.2020, procesverbalit nga komisioni i ekspertëve të pylltarisë 

për vlerësimin dhe konstatimin e dëmit të shkaktuar , foto dokumentacioni që gjinden në 

shkresat të  lëndës. 

 

  Me rastin e matjes se llojit dhe lartësisë se dënimit gjykata pati parasysh te gjitha 

rrethanat te cilat ndikojnë ne llojin dhe lartësinë e dënimit në  kuptim të nenit 69 dhe 70 të 
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KPRK-së. Si rrethane lehtësuese gjykata mori parasysh faktin se i pandehuri e ka pranuar 

fajësinë për veprën penale, pendohet për kryerjen e kësaj vepre penale, i martuar baba i pesë 

fëmijëve, i pa punë, ka theksuar se  drutë i ka marr për nevoja të familjes e jo për destinim 

shitje siç thekson i pandehuri  mbi bazën e këtyre rrethanave, gjykata me rastin e caktimit të 

dënimit i shqiptoj dënim me gjobë si në dispozitiv të aktgjykim, por me pëlqimin e tij i 

zëvendësohet: më urdhrin për punë në dobi përgjithshme prej 80 ( Tetëdhjetë ) orëve, duke 

qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport me peshën e veprës konkrete 

penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit dhe me te arrihet qëllimi 

ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari të mos kryejë vepra penale si dhe 

në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj vepre penale në shoqëri 

konform nenit 38 të KPRK-së. 

  

Gjykata duke u mbështetur në nenin 463 par.2 të KPPK-së ka obliguar të akuzuarin që  

të dëmtuarës Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, Komuna Ferizaj    ti paguaj  

dëmin e shkaktuar si në diapozitiv të aktgjykimit, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Gjykata bazuar në nenin 453 paragrafi 4 të KPPRK-së  të pandehurin Xh.V., e ka liruar nga 

detyrimi i pagesës së shpenzimeve të procedurës penale dhe nga pagesa e taksës  për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit, pasi pagesa e tyre do të rrezikonte gjendjen materiale të pandehurit dhe 

personave që ai detyrohet t’i  mbështesë materialisht, pasi është shfrytëzues i Asistencës Sociale, 

bazuar në Kartelën e Ndihmës Sociale në Ferizaj nr. ....  e datës 12.07.2019. 

 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.788/20  me datë 15.12.2020 

 

 

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.   

 

 


