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Numri i lëndës: 2018:070154 

Datë: 29.02.2020 

Numri i dokumentit:     00865947 

 

P.nr.988/18              

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

gjykues Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional  Hektor Bujupaj, në  

çështjen penale  kundër  të  akuzuarit  A   L    nga fsh.K  KK- I,    për  shkak   të   kryerjes  së  

veprës penale, vjedhja e pyllit, parashikuar  nga  neni 358 par.2,   të  KPRK-së,   duke  

vendosur  sipas  aktakuzës  së  Prokurorisë Themelore në Pejë - Departamenti për krime të 

përgjithshme, PP/II Nr.2359/18  të  datës 12.12.2018,  pas  mbajtjes  së shqyrtimit  fillestar,  

me datë 22.01.2020,   në prezencë të Prokurores së shtetit,  Sadije   Muriqi,   të  akuzuarit  A    

L,    e në mungesë të  palës së  dëmtuar,  të  njëjtën ditë mori dhe   shpalli, ndërsa me dt. 

19.02.2020, përpiloi  këtë:    

  

                                                               

                                                            

                                                          A K T GJ Y K I M   

 

I akuzuari, 

 

A  L,   i  lindur me dt...,   në  fsh. SH i ...,  tani me banim në fsh.K    KK-   Istog, i biri i ZH  

dhe nënës K, e gjinisë N,  i pa punë ka të kryer shkollën fillore, i martuar, baba i dy fëmijëve,   

i   identifikuar në bazë të numrit të  letërnjoftimit .., Shqiptar,  shtetas i Republikës së Kosovës, 

i pa dënuar më parë mbrohet  në  liri.     

 

                                                           

                                                      ËSHTË FAJTOR  

 

Për shkak se:  

 

 Me parë e gjer me  datë ...rreth orës 20 : 00,  në “...” K. Pejë, me dashje e në mënyrë të 

kundërligjshme dhe me qellim të vjedhjes, pret trungjet, në ... ., sasia  e  të cilave kalon dy 

metra kub, në atë mënyrë që, pasi i njëjti shkon në vendin e lartcekur, konkretisht në ngastrën 

në   P- ..-..-.., me sharrë motorike, pret trungjet e llojit të ahut me vëllim të përgjithshëm  prej 

3.50 m3, të njëjtat  i ngarkon  në kamionin e markës “M” ..., pa targa dhe fillon të largohet 

mirëpo, pasi që arrinë një kilometër larg vendit të kryerjes, në drejtim të Pejës,  zihet nga 

zyrtaret policor duke transportuar masën drunore.  
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-Me çka ka kryer vepër penale, vjedhja pylli, parashikuar  nga  neni  358 par.2,    të  KPRK- së.    

 

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 7, 41, 49, 50, 51, 52,  të KPRK-së, dhe nenit 358  par.2   

të KPRK-së, si dhe nenit 359, 360, 361, 365, 366,  453 par.4 dhe nenit 463  të KPPK-së, të 

akuzuarit  A   L   i  shqipton:   

 

 

                                                          DËNIM ME KUSHT   

 

-Ashtu që të dënuarit  A L i shqipton dënim me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili 

dënim ndaj të njëjtit nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari në afat prej 1 (një) viti, nuk  kryen 

vepër të re penale.              

 

-Obligohet i akuzuari në paguarën  e shpenzimeve  të  procedurës  penale në shumë prej 20 €,  

si dhe paushallit gjyqësor  në shumë prej 15  €. 

 

-Obligohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të paguaj shumën prej 30 €,  

komfor dispozitës së nenit 39 par. 1, 2, 3, nen par. 3.1 të ligjit për kompensim të viktimave.    

 

-Urdhërohet konfiskimi i masës drunore, trungjet e llojit të ahut me vëllim të përgjithshëm  

prej 3.50 m3, pasi qe aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm.   

 

-Pala e dëmtuar përfaqësuesi i autorizuar i  Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtar: ...  

Pejë, për realizimin e kërkesës pasurore – juridike udhëzohet  në kontest të rregullt civil.      

 

 - E të gjitha këto në afat prej 15 ditësh,  pas  plotfuqishmërisë  së  aktgjykimit.  

                                                        

                                                               A r s y e t i m  

 

 

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

PP/II Nr.2359/18   të datës  12.12.2018,    kundër  të  akuzuarit  A   L    nga K- P,  për  shkak  

të veprës  penale vjedhja e pyllit, parashikuar  nga  neni 358 par.2,   të  KPRK-së,   

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar   me  datë 22.01.2020,   Pas leximit të aktakuzës  nga 

ana e Prokurorit të shtetit, PP/II Nr.2359/18   të datës 12.12.2018,    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  rendësin dhe pasojat e pranimit të fajësisë 

dhe i akuzuari  ka deklaruar se i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e fajësisë dhe në mënyrë 

vullnetare dhe me vetëdije e pranon fajësinë, ashtu siç ekziston në përmbajte të aktakuzës pa 

asnjë ndryshim, i vjen keq që ka ndodhur, këto shkaktohen nga pakujdesia dhe është penduar 

për lëndimet që janë shkaktuar.  

 

Prokurorja e shtetit ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, 

sepse pranimi i fajësisë është i mbështetur në provat që ekzistojnë në shkresat e lëndës dhe 

kërkon nga Gjykata që  të  bënë  këtë  pranim të fajësisë së të akuzuarit.  
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Në vijim gjykata duke shqyrtuar fajësinë nga ana e të akuzuarit vlerësoi se pranimi i fajësisë 

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

e pranimit të fajësisë.  

 

Duke pasur parasysh të lartcekurat gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit dhe ka vërtetuar se nuk ekziston ndonjë rrethanë për hedhje të aktakuzës komfor 

nenit 253 të KPPK-së, se janë plotësuar kushtet nga neni 248 të KPPK-së, atëherë në këtë 

çështje nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata ka vazhduar me shqiptimin e 

dënimit.  

 

Andaj gjykata duke u gjendur para këtyre fakteve, siç janë pranimi i fajësisë, nga ana e të 

akuzuarit, si dhe duke pasur parasysh provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës siç janë: 

Fletëparaqitja e rojtarit të natyrës së parkut kombëtar, Raporti për fletëparaqitje, Raporti nga 

Jugu L  - Teknik dhe A M  - Roje, Kopje Plani me nr.2500, Certifikata – Kadastrale me nr. P – 

71611052-00350-0, Flete damkosja  për pyjet private me nr.001103, Raporti i oficerit Kalec 

Mehmeti nr.7660 me nr.2018 – YW -046, deklarata  e të pandehurit A L e dt.22.07.2018, 

Vërtetim mbi konfiskimin e sendeve, procesverbali mbi konfiskimin e asortimenteve  pyjore 

000311, fotografitë    si  dhe provat tjera e që janë pjesë e shkresave të lëndës.         

    

Duke vendosur mbi vendimin mbi dënim konform nenit 73 të KPRK-së, gjykata i vlerësoi të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese që ndikojnë në llojin e dënimit dhe nga rrethanat 

lehtësuese gjeti se e ka pranuar fajësinë qysh në fillim, pati  sjellje korrekte  në  shqyrtim 

fillestar, gjykata vlerësoi nga pamja vizuele, në seancë si për nga dukja ashtu edhe për nga 

deklarimi se i njëjti i përketë shtresës se varfër, i pa punë vetë dhe familjaret e tije. Për   

gjykatën  nuk  ka  të dhëna  se  i  njëjti,  më  parë,  ka  ra  ndesh  me  ligjin, ndërkaq nga  

rrethanat  rënduese,  për  të  akuzuarin  e  lartcekur  gjykata  nuk  ka  gjete  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 41 të KRPK-

së.   

 

Duke u bazuar në nenin 450 të KPPRK-së, e obligoi të akuzuarin në paguarjen e shpenzimeve 

të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësorë.  

 

Në emër të kompensimit të viktimave Gjykata e obligoi të akuzuarin ta paguaj shumën prej 30 

€, konform dispozitës së nenit 39 par. 1, 2, 3 nën par. 3.1 të Ligjit për kompensimin e 

viktimave.  

 

Gjykata vendimin për konfiskimin e masës drunorë të llojit të ahut me vëllim të përgjithshëm  

prej 3.50 m3, pasi qe kjo masa asht rezultat i kryerjes se veprës penale, e mbështetur në nenin  

284 par.1 të KPPK-ës. 

Konform nenit 463  Gjykata  e udhëzoi palën e dëmtuar përfaqësuesi i autorizuar i  Drejtorisë 

për për Administrimin e Parkut Kombëtar: ..   , P..,  

 

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

KPPRK-së.  
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NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË 

-Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.988/18 me dt.19.02.2020 

 

    Bashkëpunëtor profesional                                                   Gjyqtari i vetëm gjykues,   

          Hektor Bujupaj             Dr.sc. 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. 

 


