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Numri i lëndës: 2019:136995 

Datë: 23.02.2021 

Numri i dokumentit:     01531305 

 

 

P.nr. 5384/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Penal, me gjyqtarin i vetëm gjykues Adnan Kamberi, në çështjen penale kundër të 

pandehurit M.Sh., për shkak të veprës penale vjedhja e pyllit nga neni 358 par. 2 të KPRK-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore  Prishtinë – Departamentit të Përgjithshëm 

PP.II.nr.6927/18,  të dt. 18.12.2018, pas mbajtjes dhe përfundimit të seancës së shqyrtimit 

fillestar, verbal dhe publik me datë 22.02.2021,  në prani të Prokurorit të Shtetit Nebahate Salihu, 

dhe të pandehurit M.Sh., më datë 23.02.2021 mori dhe publikisht shpalli,  dhe në të njejtën ditë 

përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 Kundër të pandehurit: 

M.Sh., i biri i Sh. i lindur me ...., me nr personal ........, me vendbanim ne fhstin J., 

Komuna L., shqiptar. 

  

ËSHTË FAJTOR 

Sepse:  

Me datë 08.11.2018, rreth orës 05.50 min, në pyllin ne të cilin qeverisë Drejtoriati për Ekonomi 

dhe Zvillim – Autoriteti pyjor Komunal Prishtinë, regjioni ekonomiko pyjor të Mramorit, në 

vendin e quajtur “Strazhin – Badovc” me qëllim që me përvetësimin e sendeve të huaja të 

luatshme vetit ti sjell përfitim pasuror të kundërligjshëm është zënë nga roja e pyllit duke prerë 

dru pa leje, me motor-sharr, të llojit të drurit bung, shkozë, ahi dhe blini, me dimesion të gjatësisë 

14.5 m, diametër 18 cm, vëllim të përgjithshëm prej 15, 209- m3, meq rastë të dëmtuarës të 

autoritetit pyjor komunal në Prishtinë i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 2, 283.35 euro; 

- me këtë ka kryer veprën penale: Vjedhja e pyllit nga neni 358 par.2, të KPRK-së.  

Andaj, gjykata konform neneve  1, 2. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 31, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 73, 

74, dhe konform nenit 365, 453 par.1, 463 të KPPRK-së, të akuzuarit: 

 

E GJYKON 

 

I. Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej tre (3) muaj, dhe dënim me gjobë në 

shumën prej dyqind (200) euro, dënime këto të cilat nuk do të ekzekutohen, nëse i pandehuri 
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brenda periudhës së verifikimit në kohëzgjatje prej një (1) viti nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

II. I pandehuri obligohet që të i paguaj shpenzimet e procedurës penale ne emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 30 euro, krejt këto në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij 

aktgjykimi.  

 

III. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur aktakuzën 

PP.II.nr.6927/18,  të dt. 18.12.2018, kundër të pandehurit M.Sh., për shkak të veprës penale 

vjedhja e pyllit nga neni 358 par. 2 të KPRK-së.  

Gjykata sipas detyrës zyrtare, pasi vlerësojë kompetencën lëndore dhe territoriale për të 

proceduar ne këtë çështje penalo juridike, me datë 22.02.2021 ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin 

fillestar në prani të Prokurorit të Shtetit Nebahate Salihu dhe të pandehurit M.Sh..  

Ne seancën e shqyrtimit fillestar, pasi që Prokurori i Shtetit lexoi aktakuzën me numër 

PP.II.nr.6927/18,  të dt. 18.12.2018,  i pandehuri M. Sh. e kanë pranuar ne tërësi fajësinë për 

veprën penale Vjedhja e pyllit nga neni 358 par.2, të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore ne Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm. 

Lidhur me pranimin e fajësisë Prokurori i Shtetit në shqyrtim fillestar deklaroi se nuk e 

kundërshtojë pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit pasi që janë plotësuar kushtet nga neni 

248 i KPP-së, pasi që vetë pranimi i fajësisë është në mbështetje të plotë me të gjitha provat që i 

përmban aktakuza. I propozojë gjykatës që të shpallet fajtor të dënohet sipas ligjit si dhe i 

propozojë gjykatës që me rastin e matjes së dënimit kundër të pandehurit ti merr të gjitha 

rrethanat e parapara me ligj. 

I pandehuri M.Sh. ka deklaruar se e pranoj fajësinë me vullnet dhe vetëdije të plotë, i 

vetëdijshëm për pasojat dhe benefitet e pranimit të fajësisë, ndjej keqardhje për veprën penale të 

cilën e kam kryer, i premtoj gjykatës se nuk do të përsërisë vepra panele, këtë vepër e kam kryer 

për shkak të gjendjes së dobët ekonomike, jetoj me 6 fëmijët e mi pa asnjë të ardhur mujore, deri 

më tani kam marrë ndihmë sociale dhe që tre muaj ma kanë ndalur edhe ndihmën sociale dhe 

nuk kam asnjë të ardhur mujore. I pandehuri i ka propozuar gjykatës që të gjitha këto rrethana ti 

marrë parasysh me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit.  

Gjykata ka shqyrtuar pranimin e fajësisë për të pandehurin M.Sh. në mbështetje të nenit 

248 të KPP-së, dhe në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për pranimin e 

fajësisë për të pandehurin.  

Gjykata ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit mbështetet ne provat 

me të cilat disponon kjo gjykatë.  

Gjykata konstaton se ne bazë të provave të cilat gjenden ne shkresat e lendes vërtetohet 

përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se i pandehuri : Me datë 08.11.2018, rreth orës 05.50 min, në 

pyllin ne të cilin qeverisë Drejtoriati për Ekonomi dhe Zvillim – Autoriteti pyjor Komunal 

Prishtinë, regjioni ekonomiko pyjor të Mramorit, në vendin e quajtur “Strazhin – Badovc” me 
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qëllim që me përvetësimin e sendeve të huaja të luatshme vetit ti sjell përfitim pasuror të 

kundërligjshëm është zënë nga roja e pyllit duke prerë dru pa leje, me motor-sharr, të llojit të 

drurit bung, shkozë, ahi dhe blini, me dimesion të gjatësisë 14.5 m, diametër 18 cm, vëllim të 

përgjithshëm prej 15, 209- m3, meq rastë të dëmtuarës të autoritetit pyjor komunal në Prishtinë 

i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 2, 283.35 euro, me këtë ka kryer veprën penale Vjedhja e pyllit 

nga neni 358 par.2 të KPRK-së, për të cilën edhe u shpall fajtorë nga kjo Gjykatë. Dyshimi i 

bazuar mirë u vërtetua edhe  në bazë të:  Kallzimit penal nr.09-322 të datëës 20.11.2018, 

Fletëparaqitja e rojës së pyllit me nr. 09.NR.322 të datës 08.112018, Fotodokumentacioni – pjesë 

e shkresave të lëndës, si dhe nga vetë deklariniik të pandehuriyt në seancën dëgjimore të shqyrtiit 

fillestar në të cilën i pandehuri në tërësi e ka pranuar fajësinë për veprn penale për të cilën 

akuzohet. Të gjitha këto prova janë bindëse për gjykatën dhe vërtetojnë përtej çdo dyshimi se 

pandehuri M. Sh. ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar dhe për të cilën u shpall 

fajtorë dhe u dënua nga kjo gjykatë, sipas këtij aktgjykimi. 

Gjykata, gjithashtu ka vërtetuar se me rastin e pranimit të fajësisë  i pandehuri e kupton 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit M.Sh. 

është bërë në mënyrë vullnetare, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban 

aktakuza, si dhe aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje të qartë ligjore apo gabim faktik, nga këto 

arsye gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga të pandehurit sipas nenit 248 të Kordit 

të Procedurës Penale të Kosovës, për veprën penale Vjedhja e pyllit nga neni 358 par.2,  të 

KPRK-së.  

Gjykata, nga pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit dhe nga provat e cekura si më 

lartë, ka vërtetuar pa mëdyshje se i pandehuri M.Sh.  ka kryer veprën penale për të cilën është 

akuzuar dhe shpallur fajtor përmes këtij aktgjykimi. 

Gjykata,  lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë e dënimit nga neni 73 të KPRK, për të 

pandehurin M.Sh.  për veprën penale në Vjedhja e pyllit nga neni 358 par.2, të KPRK-së, mori 

parasysh rrethanat lehtësuese si dhe rrethanat rënduese. Gjykata vlerësoi si rrethanë lehtësuese: 

se i pandehuri ne seancën e shqyrtimit fillestar  ka pranuar fajësinë në tërësi për veprën penale 

për të cilën është akuzuar, dhe sei njejti ka shprehur pendesë dhe keqardhje për veprën penale të 

cilën e ka kryer, se pandehuri ka treguar sjellje korrekte ne gjykatë, se i pandehuri  ka qenë shumë 

korrekt gjatë gjithë procedurës penale, se pandehuri është i  gjendjes shumë të vështirë (të dobët) 

ekonomike dhe se sipas deklarimit të të pandehurit i njejti  jeton me 6 fëmijët pa asnjë të ardhur 

mujore. Ndërkaq,  si rrethanë rënduese Gjykata ka marrë parasysh se me veprën penale Vjedhja 

e Pyllit bëhet shkatërrimi i pyjeve dhe dëmtimi i mjedisit, rrethana te tjera rënduese gjykata nuk 

gjeti.  

Duke pasur parasysh rrethanat lehtësuese dhe rrethanat rënduese, si dhe vepën penale për 

të cilën akuzohet i pandehuri nga Prokurori i Shtetit, dhe po ashtu faktin se i pandehuri  e ka 

pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale për të cilën  akuzohet dhe është  shpallur fajtor 

përmes  këtij aktgjykimi, Gjykata të pandehurit M.Sh. i ka shqiptuar dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej tre (3) muaj, dhe dënim me gjobë në shumën prej dyqind (200) euro, dënime 

këto të cilat nuk do të ekzekutohen, nëse i pandehuri brenda periudhës së verifikimit në 

kohëzgjatje prej një (1) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër 

penale, duke  arsyetuar se për veprën penale Vjedhja e pyllit nga neni 358 par.2 të KPRK-së  

parashihet se: “Kushdo që me qëllim të vjedhjes pret trungjet në pyll dhe sasia e drunjve të prerë 

tejkalon dy (2) metra kub, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit”, par.  2: “Nëse 

vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me qëllim që drunjtë e prerë të shiten; nëse 

sasia e drunjve të prerë është mbi pesë (5) metra kub; ose nëse vepra penale është kryer në pyllin 

e mbrojtur, në parkun e mbrojtur apo në pyllin tjetër me destinim të posaçëm, kryesi dënohet me 
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gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.”, atëherë duke pasur parasysh 

dispozitat ligjore të theksuara si më lartë si dhe duke pasur parasysh minimumin dhe 

maksimumin e përcaktuar me ligj për këtë vepër penale, Gjykata të pandehurin e gjykoi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Në harmoni me këto dispozita ligjore gjykata duke pasur parasysh rrethanat ne të cilat 

është kryer vepra penale, sjelljet e kryerësit para dhe pas kryerjes së veprës penale, pranimin e 

fajësisë nga ana e të pandehurit, gjykata konstatoi se shqiptimi i dënimit është në harmoni me 

qëllimin e dënimit dhe se do ta arrij qëllimin e dënimit të paraparë me nenin 41 par. 1 dhe atë: të 

parandalojë kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e ti, të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të shprehë gjykimin shoqëror për 

veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike pala e dëmtuar udhëzohet në kontest civil.  

Lidhur me shpenzimet e procedurës penale, Gjykata vendoi konform nenit  453 par.1 të 

KPPRK-së, ashtu që  gjykata e ngarkon të pandehurin me shpenzimet e procedurës si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Nga ajo çfarë u tha me lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPRK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.5384/18, të datës 23.02.2021.  

                      

                                                                                                             G j y q t a r i 

                 Adnan Kamberi 
         

                                                                ________________ 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar e drejta e 

ankesës në afatin prej 15 ditësh, nga dita e pranimit 

të aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit 

ne Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate ne kopje te 

mjaftueshme për gjykatën.  

 


