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Numri i lëndës: 2021:175604 

Datë: 18.11.2022 

Numri i dokumentit:     03663570 

 

 

P.nr.551/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË - Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e zyrtarit ligjor Alan Taranish, në  çështjen penale  kundër  të  

akuzuarit  A.U nga fsh. S.  i E., K. D., për shkak të kryerjes së veprës penale “Vjedhja e pyllit” nga 

neni 349 par. 3 nën par. 3.2 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Pejë - Departamenti për krime të përgjithshme nen shenjen  PP/II Nr. 1375/2021 të datës 

09.08.2021,  pas  mbajtjes  së shqyrtimit  fillestar  me datë 17.10.2022 në prezencën e Prokurores së 

Shtetit Lumturije Hoxha dhe të pandehurit A. U., me dt. 20.10.2022 morri dhe publikisht shpalli, 

ndërsa me dt. 18.11.2022 përpiloi këtë:    

  

A K T GJ Y K I M 

 

A. U., i lindur me .... në fsh. S. i E.,  K-D.,  ku edhe banon, i biri i B. dhe nenës H. e gjinisë M.me 

profesion bujk, i martuar, baba i katër fëmijëve, i gjendjes se dobët ekonomike, i identifikuar në bazë 

të letërnjoftimit me nr. ...., i nacionalitetit Shqiptar, shtetas i R. Kosovës, gjendet në liri, 

 

                                                                ËSHTË FAJTOR  
 

Për shkak se:  

 

Me dt. 10.07.2021 rreth orës 09:45, në fsh. R., K-Pejë,  me qëllim te vjedhjes pret tre trungje,  ne 

bjeshkët e S.t, pjesë e parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”,  me vëllim te përgjithshëm 3.00m3  

në at mënyrë që, i pandehuri pasi fillimisht i pret drunjët e lartcekur dhe të njëjtat i ngarkon në traktor 

I.tipi ... F.,  ku gjatë bartjes së tyre haset nga zyrtarët policor  F. T.dhe B.Gj., duke transportuar, te 

cilët masën drusore e sekuestrojnë, 

 

me çka ka kryer vepër penale “Vjedhje e pyllit”, nga neni 349 par. 3 nën par. 3.2  të KPRK-së.  

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në nenin  7, 8 par.1, 9, 10 par. 1 17 par. 1. 21, 38, 39, 40, 42, 43, 48. 

49. 50, 69, 70, nenit 349 të KPRK-se,  si dhe nenit 115, 284, 359, 360, 361, 365, 366, 450, 453 dhe 

463 te KPPRK-se, të akuzuarin A.Ue:  

 

G J Y K O N 

 

I. Me dënim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) euro e të cilën gjobë i pandehurit ka për ta 

paguaje në afat prej 30 ditësh pasi që ky aktgjykim të bëhet i plotfuqishëm.  
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II. Si dhe dënim burgimi prej 6 (gjashtë) muaj, e i cili dënim fare nuk ka për tu ekzekutuar nëse 

i pandehuri në afat prej  1 (një) viti nuk kryen vepër penale.  

 

III. Nëse i pandehuri refuzon apo dështon ta paguaje dënimin me gjobë të shqiptuar si ne 

dispozitiv I të këtij aktgjykimi, i njëjti do ti zëvendësohet me dënim burgimi duke i llogaritur 

një ditë burgimi për shumen prej 20 euro. 

IV. Dënimi me kusht nga dispozitivi II i këtij aktgjykimi do të revokohet nëse i akuzuari kryen 

veprën tjetër penale brenda periudhës së verifikimit.  

 

V. Obligohet i pandehuri të paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumë të përgjithshme 

prej 20 (njëzete) euro si dhe shumën prej nga 30 (tridhjete) euro për Fondin për kompensimin 

e viktimave të krimit. 

 

VI. Në kuptim të nenit 115 dhe 284 par. 1 të KPPRK-së të KONFISKOHET masa drusore e 

sekuestruar në sasi prej 3,00 m3 dhe traktori  i përdorur në kryerjen e veprës penale. 

 

VII. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti për krime të Përgjithshme, ka ngrit aktakuzën nen 

shenjen PP/II Nr. 1375/21 dt. 05.08.2021 kundër të pandehurit A.Unga fsh. S.E, K. D., për shkak të 

kryerjes së veprës penale “Vjedhja e pyllit” nga neni 349 par. 3 nën par. 3.2 të KPRK-së. 

 

Gjykata me datën 26.04.2022 ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar në të cilën kane 

qenë prezentë Prokurorja e Shtetit nga Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm 

Lumturije Hoxha dhe i pandehuri A. U..  

 

Pas leximit e aktakuzës nen shenjen PP/II Nr. 1375/21 dt. 05.08.2021, në seancën e shqyrtimit 

fillestar, gjykata është bindur se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën dhe të akuzuarit i ka dhënë 

mundësinë që të deklarohet për pranimin ose mos pranimin e fajësisë.  

 

Në këtë rast gjykata ka udhëzuar të akuzuarin për  kushtet dhe privilegjet, si dhe rëndësinë dhe pasojat 

e pranimit të fajësisë dhe i akuzuari A.U ka deklaruar se i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë, dhe në mënyrë vullnetare, pa ndikim dhe pa ndërhyrje, me vetëdije e pranon fajësinë për 

veprën penale që i vihet në barre, ashtu siç ekziston në përmbajte të aktakuzës, pa asnjë ndryshim, i 

vjen keq për veprimet e tij, ka deklaruar se është penduar për veprimet e tij, dhe ka premtuar gjykatës 

se ne të ardhmen nuk do të përsërit veprime te tilla.  

 

Pas kësaj gjykata ka ftuar Prokuroren e shtetit që të deklarohet në lidhje me pranimin e fajësisë nga 

ana e të pandehurit A. U.. 

 

Prokurorja e Shtetit ka deklaruar se:  pajtohem me pranimin e fajësisë, meqenëse ka mbështetje në 

shkresat e lëndës dhe plotëson kushtet ligjore, i propozoj gjykatës që këtë pranim të fajësisë të 

aprovon. 
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Në vijim gjykata duke shqyrtuar fajësinë nga ana e të akuzuarit vlerësoi se pranimi i fajësisë paraqet  

shprehje  te  lirë  të vullnetit  të  akuzuarit, pasi që ai e ka  kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë.  

 

Duke pasur parasysh të lartcekurat gjykata me Aktvendim procedural e ka aprovuar pranimin e 

fajësisë te pandehurit, ngase pranimi i fajësisë gjen mbështetje me provat formale- materiale të 

bashkangjitura në aktakuzë siç janë: Kallëzimi penal i dt. 12.07.2021; procesverbali mbi 

sekuestrimin e përkohshëm te sendeve; Raporti i oficerit F. T. dt. 10.07.2021;  raporti i policit N. Z., 

dt. 10.07.2021; deklarata e te pandehurit A. U.,  e dhënë pran stacionit policor ne Pejë me dt. 

10.07.2021; , kërkesa për sekuestrimin e përkohshëm dt. 12.07.2021;  Urdhri për sekuestrim te 

përkohshëm lëshuar nga Gjykata Themelore ne Pejë dt. 14.07.2021 ,  si dhe shkresat tjera te lëndës 

e të cilat provojnë dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë 

dhe për ketë është vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par. 1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 

të KPPRK-së, si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 326 par. 4 të KPPRK-së, atëherë ne 

ketë çështje penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata pas deklarimit të pandehurit 

se e pranon fajësinë në kuptim të nenit 248 par. 4 të KPPRK-së ka vazhduar me seancën për 

shqiptimin e dënimit dhe deklarimit të palëve në lidhje me rrethanat lehtësuese dhe renduese. 

 

Prokurorja e Shtetit në lidhje me rrethanat ka deklaruar se: propozoje që me rastin e marrjes së 

vendimit mbi dënimin, të merret parasysh pranimi i fajësisë, pendimi për veprën e kryer si dhe 

mosdenueshmeria e tij të mëparshme pasi që nuk kam të dhënat për të kaluarën e tij kriminale. 

 

I pandehuri A.U ka deklaruar se: i propozojë gjykatës që me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin 

të merr parasysh rrethanat lehtësuese të potencuara nga Prokurorja e Shtetit, dhe të më shqiptojë 

dënim një dënim sa më të butë. 

 

Me faktet e ofruara ne shkresat e lëndës, e po ashtu me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit 

është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Nga gjendja e vërtetuar faktike si 

është përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimit, rrjedh se në veprimet e të pandehurit, qëndrojnë 

të gjitha elementet e veprës penale “Vjedhja e pyllit” nga neni 349 par. 3 nën par. 3.2 të KPRK-së. 

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se te i pandehuri ka ekzistuar dashja që veprën penale ta kryen 

në mënyrë të përshkruar si në dispozitivin e këtij Aktgjykimi, pasi që i pandehuri ka qenë i 

vetëdijshëm për veprën e kryer dhe e ka dëshiruar kryerjen e saj. 

  

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësin penale të  pandehurit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues në aplikim te nenit  69 të KPRK-së,  i vlerësoi rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese të përcaktuara e të përmendura - konfirmuara nga ana e prokurorit gjatë seancës të cilat  

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e  dënimit ashtu qe si rrethana  lehtësuese gjeti se i pandehuri ka 

pranuar fajësinë, i njëjti ka kërkuar falje për veprimet e tij dhe ka deklaruar së është penduar thellë, 

i njëjti po ashtu ka premtuar së në të ardhmen nuk do të përsëris veprimet e tilla, ndërkaq nga  

rrethanat  rënduese  për  të  akuzuarin  e  lartcekur  gjykata  në rastin konkret nuk gjeti asgjë. 

 

Andaj gjykata duke u gjendur para këtyre rrethanave të akuzuarin e gjykoi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi duke konsideruar se ky dënim është në përputhje  me  shkallën e përgjegjësisë penale të 

tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të  mbrojtura të shoqërisë dhe është bindur se vendimi 

mbi dënimin do të shërbej për arritjen e qëllimit të dënimit e që është pengimi i të akuzuarit në 

kryerjen e veprave penale në të ardhmen  si dhe  në  preventivën tjetër  për  personat tjerë që të 

përmbahen nga kryerja e veprave penale konform nenit 38 të KRPK-së.  

 



 Numri i lëndës: 2021:175604 
 Datë: 18.11.2022 
 Numri i dokumentit: 03663570 
 

4 (4)  

   
2
0
2
1
:1
7
5
6
0
5

 

Vendimi për shqiptimin e dënimit me gjobë si në piken I të këtij aktgjykimi u morr në përputhje 349 

par. 3 nën par. 3.2 e lidhur me nenin 43 par. 1 të KPRK-së. 

 

Vendimi për shqiptimin e dënimit me kusht si në piken II të këtij aktgjykimi u morr në përputhje me 

nenin 349 par. 3 nën par. 3.2 e lidhur me nenin 46, 47, 48, 49, 50 të KPRK-së 

 

Vendimi për zëvendësimin e dënimit me gjobë në dënim burgimi kur i pandehuri nuk paguan, 

dështon apo refuzon ta paguaje dënimin me gjobë nga pika I të këtij aktgjykimi u morr në përputhje 

me nenin 43 par. 3 të KPRK-së. 

 

Vendimi për mundësin e revokimit të dënimit me kusht nga pika II u mor konform dispozitave ligjore 

të  nenin 50 të KPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor, u morr në 

bazë të nenit 453 par.1 lidhur me nenin 450 par.1 dhe 2 pika 2.6 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për taksat e kompensimit të viktimave të krimit, u morr në bazë të qarkores për zbatimin e 

ligjit NR.05/L-36. 

 

Vendimi për konfiskimin e masës drusore ne vëllim prej 3,00m3 dhe traktorit të shfrytëzuar në 

kryerjen e veprës penale, u morr në përputhje me nenet 115 dhe 284 par. 1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi që pala e dëmtuar të udhëzohet në kontest të rregullt civil u morr në përputhje me nenin 

463 të KPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 365 të KPPRK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.551/21 dt. 18.11.2022 

    Zyrtari ligjor                                                 Gjyqtari i vetëm gjykues,   

    Alan Taranish                        Murat Hulaj 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes, Gjykatës  

së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


