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Numri i lëndës: 2018:050616 

Datë: 08.07.2019 

Numri i dokumentit:     00451923 

 

P.nr.96/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA MALISHEVË - Departamenti i 

përgjithshëm-Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lulzim Paçarizi, me zyrtaren 

administrative Hatixhe Begaj, në çështjen juridiko-penale, kundër të akuzuarit J. K. nga fsh. T., 

K. Malishevës, për shkak të veprës penale vjedhje e pyllit nga neni 358 parg.1 të KPRK-së, i 

akuzuar nga Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.nr.292/17 e dt.14.03.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik të dt.04.07.2019, në 

prezencën e Prokurorit të shtetit Enis Gashi si dhe të akuzuarit, gjykata pa prezencën e palëve 

me dt.08.07.2019, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.01.08.2019 përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I AKUZUARI: J. K., nga i ati S. dhe e ëma H., e lindjes Z., i lindur me dt.... në fshatin 

T., komuna e Malishevës, ku edhe jeton, me nr. personal të identifikimit ..., ka të kryer shkollën 

fillore, i pa punë, i martuar, i ati i gjashtë (6) fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, shfrytëzues i ndihmës sociale. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se, me dt.30.12.2016, rreth orës 14:30 min, me qëllim të përvetësimit pasuror 

të kundërligjshëm respektivisht në vendin e quajtur “B.”, rajonin ekonomiko pyjor “Bjeshka”, i 

pandehuri ka prerë ... copa dru të llojit “A.” me dimensione prej ...m gjatësi, me diametër ...cm, 

e me vëllim të përgjithshëm prej ... m³ dhe të njëjtat i ka prerë me sopat dhe motor sharre, ndërsa 

të dëmtuarës Njësisë Pyjore në M. i kishte shkaktuar dëm material në shumën prej ... euro. 

 

- me çka ka kryer veprën penale vjedhje e pyllit nga neni 358 parg.1 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata konform nenit 4, 7, 17, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49 dhe nenit 69 të KPRK-

së  (Kodi nr.06/L-074) si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovë të njëjtit ia 

shqipton:   

 

DËNIMIN ME KUSHT 

 

Ashtu që të akuzuarin e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, 

ndërsa gjykata dënimin e shqiptuar nuk do ta ekzekuton në afatin kohor prej 1 (një) viti, nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale. 

E dëmtuara Njësia Pyjore në M., lidhur me kërkesën pasurore juridike udhëzohet në 

kontestin e rregullt civil. 
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I akuzuari, lirohet nga shpenzimet e procedurës penale dhe të njëjtat biejn në llogari te 

mjeteve buxhetore të gjykatës. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.nr.292/2017 të dt.14.03.2017, ka akuzuar J. K. nga fshati T., komuna e Malishevës, për shkak 

të veprës penale vjedhje e pyllit nga neni 358 parg.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë - Dega në Malishevë, ka caktuar shqyrtimin gjyqësor me 

dt.04.07.2019, ku ka prezantuar, Prokurori i shtetit Enis Gashi, i akuzuari J. K., dhe dëshmitari 

N. B.. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor i akuzuari në bazë të nenit 323 të KPPK-së, është udhëzuar me 

të drejtat e tij ligjore dhe pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, 

i njëjti është udhëzuar në bazë të nenit 326 par.1 të KPPK-së, mbi të drejtat për deklarimin e 

pranimit apo mos pranimit të fajësisë, në këtë drejtim i akuzuari është njoftuar nga gjykata për 

pasojat që rezultojnë nga pranimi i fajësisë dhe kushtet e përcaktuara me nenin 248 par.1 pika 

1.1 deri 1.3 të KPPK-së, që pranimi nga ana e tij të konsiderohet i vlefshëm.1 

 

Fjala përfundimtare 

 

Prokurori i Shtetit Enis Gashi, në fjalën përfundimtare duke diktuar drejtpërdrejtë në 

proces verbal, ka deklaruar se:  Pas administrimit të provave personale dhe materiale në tërësi 

është vërtetuar gjendja faktike e paraqitur si në aktakuzë, për veprën penale për të cilën ngarkohet 

i akuzuari, ashtu që nga deklarata e dëshmitarit N. B. është vërtetuar se ditën kritike në cilësi të 

rojtarit të pyllit gjatë kontrollit rutinor në pyjet e rajonit “B.” respektivisht në vendin e quajtur 

“B.” ka takuar të akuzuarin duke prerë dru pikërisht në këtë vend, i cili vend është nën mbrojtjen 

e Agjencisë Pyjore të Kosovës, po ashtu në lidhje me gjendjen faktike në teren dëshmitari ka 

përpiluar procesverbal respektivisht fletparaqitje për vjedhje të pyllit. 

 

Nga prova materiale, fletparaqitja e rojtarit të pyllit vërtetohen të dhënat lidhur me të 

akuzuarin i cili ka qenë duke prerë dru në vendin ku nuk ka qenë e lejuar, po ashtu janë përcaktuar 

numri i trungjeve të prera, lloji, diametri, lartësia dhe të dhëna tjera ku i akuzuari ka prerë 2.12 

m³. 

 

Sa i përket mbrojtjes së të akuzuarit se  i njëjti ka prerë dru në vendin i cili evidentohet 

në emër të paraardhësve të tij dhe paraqitjes së certifikatës së pronësisë, gjykatës i propozoj që 

mbrojtjes të mos i falet besimi pasi që fleta poseduese ka të bëjë me vendin “H.-L.”, ndërsa 

aktakuza është e ngritur për vendin e quajtur “B.”, ku edhe i akuzuari ka prerë dru. 

 

Kështu që pas administrimit të provave në tërësi është vërtetuar gjendja faktike në 

aktakuzë për veprën penale për të cilën akuzohet i pandehuri, andaj gjykatës i propozoj që i njëjti 

të shpallet fajtor, të dënohet sipas ligjit dhe të obligohet në shpenzimet procedurale. 

I akuzuari J. K., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: edhe njëherë deklaroj se nuk e 

ndjej veten fajtor pasi që drutë i kam prerë në pyll timin, andaj kërkojë nga gjykata që të më 

lirojë nga aktakuza pasi qënuk kam kryer kurrfarë vepre penale. 

 

                                                 
1 Prokurori i shtetit në aktakuzë ka propozuar palët të cilat duhet të ftohen në shqyrtim gjyqësorë, provat të cilat 
duhet të nxjerren për administrimin dhe vlerësimin e të njëjtave, si  dhe të shpallë fajtorë të akuzuarin për 
veprën penale me të cilën ngarkohet , ndaj të cilit pohon se ka fakte të cilat vërtetojnë fajësinë e tij. 
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Gjykata gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor ka administruar si prova personale – 

dëgjimin e dëshmitarit dhe të akuzuarit dhe atë: J. K. i dëgjuar në shqyrtim gjyqësor me 

dt.04.07.2019, dëshmitari N. B. i dëgjuar në shqyrtim gjyqësor me dt.04.07.2019. 

  

Si prova materiale gjykata ka administruar: kërkesën për ngritjen e procedurës penale për 

dëmin pyjor me nr. ... të datës 16.01.2017, fletparaqitja e rojtarit të pyllit i dt.04.01.2017, si dhe 

të gjitha shkresat tjera që gjenden në lëndë, të gjitha këto gjykata i ka vlerësuar si prova të 

pranueshme andaj i ka administruar si të tilla. 

 

I akuzuari J. K., gjatë mbrojtjes së tij ka deklaruar se: me dt.30.12.2016 kam qenë duke 

prerë dru në vendin e quajtur “B.” me motor-sharrë dhe aty ka ardhur pylltari N. B. të cilin e 

njoh që nga shkolla fillore, dhe fillimisht ka thënë se nuk e di se ky vend a është pronë private 

apo pronë e shtetit dhe as që ka marr ndonjë shënim aty dhe është larguar, dhe unë pasi që i kam 

prerë drutë unë pas dy-tri dite kam shkuar dhe i kam marrur drutë, dhe unë aty vazhdimisht kam 

prerë dru pasi që është pronë e jona, dhe ky ka qenë rasti im i  parë që ndaj meje ka inicuar 

procedurë pylltari.  Vendi ku kam prerë dru quhet “B.” dhe është vendi jonë në emër të 

babagjyshit për të cilën kemi edhe listën poseduese me nr.P-..., në list poseduese shënon “H. e 

Ll.” ndërsa ne e thërrasim atë vend “B.” qka nënkupton se është i njëjti vend, ndërsa vendi ku 

kam prerë dru diku rreth 5 metra është distanca me të cilën kufizohet me pyjet shtetërore. 2 

 

Dëshmitari N. B., në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se:  me dt.30.12.2016 isha në 

vëzhgim të terenit, si rojtar i pyllit dhe kam dëgjuar një zhurmë respektivisht sharrë-motorike 

dhe kam shkuar në drejtim të saj, dhe kur jam afruar e kam gjetur personin i cili është këtu J. K., 

i cili ishte duke prerë dru, pastaj unë i jam afruar dhe  kam pyetur se “çka je duke bërë këtu”, dhe 

J. më ka thënë se jam duke prerë dru në malet tona. Ajo pjesë ku ka qenë duke prerë dru mendoj 

se është nën menagjimin e pylltarisë, pasi që aty nuk ka vijë kufizuese dhe unë  edhe ndaj të 

tjerëve kam iniciuar procedurë për të njëjtin vend. Pasi që e kam vërejtur duke prerë dru e kam 

njoftuar inspektorin për dy persona tjerë, për  ta verifikuar vendin, respektivisht terrenin se a 

është nën menagjimin e Agjencisë Pyjore, dhe ai më ka thënë vazhdo pasi që është nën 

menagjimin e Agjencisë Pyjore të Kosovës, vendi ku i akuzuari ka prerë drunjët quhet “B.” në 

rajonin Bjeshka, unë atë ditë e kam pyetur të njëjtin se ku është mexhda dhe se ku ndahet prona 

private me atë shtetërore  pasi që ajo pjesë është pjesë kontestuese dhe nuk dihet saktësisht. 

Vendi i quajtur “B.” kufizohet me H. e L., Arat e Lagjes së M. dhe me fshatin T., ndërsa në 

vendin e quajtur “H. e L.” të gjitha pyjet janë në pronësi të shtetit, ndërsa nuk ka pyje në pronësi 

private, ndërsa drutë nuk i kam numëruar në prezenc të J. pasi që kam shkuar në një vend tjetër 

dhe pastaj jam kthyer sërish pas një ore e gjysmë ku aty nuk ka qenë më J., dhe nuk e di se kur i 

ka marrur drutë, të dhënat personale të J. nuk i kam marrur pasi që e njoh dhe kemi qenë në 

shkollë fillore së bashku, dhe ky ka qenë rasti i parë që e kam takuar J. në pyll3.  

 

Gjendja e vërtetuar faktike 

 

Provat Materiale- në shqyrtimin gjyqësor janë lexuar edhe provat materiale si:  

fletparaqitja e rojtarit të pyllit  e dt.30.12.2016,  kërkesa për ngritjen e procedurës penale për 

dëmin pyjor të Njësisë Pyjore në M. me nr. ... tëdt.16.01.2017 si dhe shkresat tjera që gjenden 

në lëndë, të gjitha këto gjykata i ka vlerësuar si prova të pranueshme andaj i ka administruar si 

të tilla. 

 

Mbrojtjen e të akuzuarit gjykata e ka refuzuar si të pa bazuar, e cila është në kundërshtim 

të plotë me gjendjen e vërtetuar faktike nga ana e gjykatës, dhe se e njëjta është e orientuar nga 

                                                 
2 Proceverbali i dt.04.07.2019 
3 Po aty. 
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shmangia e përgjegjësisë penale-juridike me vetë faktin se me deklaratën e dëshmitarit- rojtarit 

të pyllit dhe provat tjera të administruar në seancën e shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar e 

kundërta, e gjithashtu i njëjti para kësaj gjykate nuk ka mundur që të dëshmojë me asnjë provë 

materiale pafajësinë e tij. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata në shqyrtimin kryesor  ka administruar provat te 

cilat në rastin konkret do të ndihmonin gjetjen edhe vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes 

faktike,  dhe atë dëgjimin e dëshmitarit N. B., prandaj gjykata duke analizuar dëshmitë e tij gjeti 

se ka prova se me veprimet e të akuzuarit J. K. formohen elementet qenësore të veprës penale të 

vjedhjes së pyllit neni 358 parg.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata i ka vlerësuar me kujdes të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe ka ardhur në përfundim se duhet t’i falet besimi i plotë provave të propozuara nga 

prokurori i shtetit, të cilat në tërësi vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari ka kryer 

veprën penale e cila i vihet në barrë, pasi që të gjitha provat e prezantuara në shqyrtim janë 

bindëse dhe të qarta e gjithashtu janë në harmoni me dëshminë e dëshmitarit të cilit gjykata ia 

fali besimin si dhe me provat e tjera materiale. 

 

Gjykata nuk mundi t’ia fal besimin deklaratave të akuzuarit, pasi që e njëjta është e pa 

bazuar, dhe meqenëse i njëjti nuk mundi në asnjë mënyrë dhe me asnjë provë të vërtetojë 

pafajësinë e tij.  

 

Gjykata duke pasur parasysh të gjitha provat e proceduara, faktet dhe rrethanat e 

vërtetuara, në shqyrtim gjyqësor, si dhe dëshmitë e dhëna. Të gjitha këtyre provave kjo gjykatë 

u kushtoi besim të plotë, e të cilat qojnë gjykatën në konkludim se besueshmëria në to dhe shkalla 

e arsyeshmërisë së deklarimeve me rrethanat konkrete të rastit, nuk lënë vend për dyshim, 

prandaj gjykata gjenë se në anën e akuzës  ka prova që në mënyrë të padyshimtë të vërtetojnë që 

i akuzuari të ketë kryer veprën penale të vjedhjes së pyllit nga neni 358 parg.1 të KPRK-së. 

 

 Duke u bazuar në këto që u thanë më lart gjykata e shpalli fajtor të akuzuarin për veprën 

penale vjedhje pyllit nga neni 358 parg.1 të KPRK-së, pasi që gjykata gjeti se i njëjti është 

përgjegjës dhe fajtor për veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KPPK-së (Kodi nr.06/L-074), të cilat ndikojnë 

në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

rrethanat personale të akuzuarit, faktin se i akuzuari nuk është përsëritës i veprave penale, është 

i ati i 6 (gjashtë) fëmijëve, është mbajtës i familjes, i pa punë, është shfrytëzues i ndihmave 

sociale, sjellja e tij korrekte në gjykim, ndërsa nuk gjeti rrethana rënduese, mu për këtë i shqiptoj 

dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi me bindje se edhe me një dënim të këtillë do të arrihet 

efekti pozitiv i qëllimit të dënimit në pajtim me nenin 69 të KPRK-së (Kodi nr.06/L-074), ashtu 

që i akuzuari në të ardhmen të mos kryen vepra të ngjashme penale si dhe çfarëdo lloj tjetër të 

veprave penale.  

Vendimin mbi udhëzimin në kontestin civil gjykata e mbështeti ne nenin 463 par.1 dhe.2 

të KPPK-së, ndërsa vendimin mbi paushallin gjyqësor dhe shpenzimet e procedurës penale 

gjykata e mbështeti në nenin 453  par.4 të KPPK-së. 

 

Vendimi mbi lirimin  e të akuzuarit  nga shpenzimet e procedurës është marr konform 

nenit 453 par.4 të KPPK-së për faktin se gjykata konsideron se me pagimin e shpenzimeve do të 

rrezikohej gjendja materiale e të akuzuarit për faktin se i njëjti është përfitues i ndihmës sociale, 

ku i njëjti gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykatës ia ka dorëzuar një kopje të librezës me nr..... të 

dt.01.11.2018 që vërteton se i njëjti është përfitues i ndihmës sociale. 
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Me sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e konform nenit 365 të 

Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - DEGA MALISHEVË 

- Divizioni Penal – 

P.nr.96/17, të dt.08.07.2019. 

 

Zyrtarja administrative                                                                    Gjyqtari i vetëm gjykues                                                                          

     Hatixhe Begaj                                                                                            Lulzim Paçarizi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë në afat prej 15 ditësh, nga 

dita e marrjes së të njëjtit, Ankesa i dërgohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj  

Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


