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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

        P.nr.265/2019    

NË EMËR TË POPULLIT 

      

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lëndën penale ndaj të pandehurve: 

A.V dhe B.V nga ..., për shkak të veprës penale: Vjedhje e pyllit nga neni 358 par.2 lidhur me 

par.1 e në lidhje me nenin 31 të të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (tutje: KPRK), duke 

vendosur sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë – Departamenti i 

Përgjithshëm PP.II.nr.921/2019, të datës 03.05.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me 

datë 20.08.2019 në prezencën e Prokurorit të Shtetit Slavica Mavric dhe të pandehurve, në të 

njëjtën ditë publikisht shpalli, ndërsa me datë 22.08.2019 përpiloi këtë: 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Të akuzuarit: 

I. A.V, nga i ati M., e ëma Sh., e vajzërisë Gj., i lindur me datë ... në ..., tani me vendbanim 

në fshatin ... – komuna e ..., i pa punë, i pa martuar, me profesion bujk, ka të kryer shkollën 

fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, me nr. personal ..., shqiptarë, shtetas i Kosovës. 

 

II. B.V, nga i ati M., e ëma Sh., e vajzërisë Gj., i lindur me datë ... në ..., tani me vendbanim 

në fshatin ... – komuna e ..., i martuar, punon në ndërtimtari, ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së mesme ekonomike, me nr. personal ..., shqiptarë, shtetas i Kosovës. 

 

JANË FAJTORË 

Sepse, 

Në peridhën kohore prej datës 27.02.2019 deri me datë 01.03.2019, në fshatin ..., në vendin e 

quajtur “...”, përballë manastirit të ”...”, komuna e ..., kanë prerë drunjë shkoze dhe bungu në 

sasi prej 4.4 m³, me qëllim që drunjtë e prerë t’i shesin dhe atë në pyllin e shtetit, në atë 

mënyrë që në periudhën e cekur me traktor të markës IMT 560, ngjyrë e kuqe, kanë ardhur 

deri te vendi i cekur me sharra motorike dhe kanë prerë 220 copë të drunjëve shkozës dhe 

bungut të trashësisë 11x6 cm, në sasi 4x4 m³,  dhe në vlerë të përgjithshme 396 euro, të cilat i 

kanë ngarkuar në traktor, me të cilin janë kapur nga ana e pylltarit, kur edhe i janë marrë 

drunjtë dhe traktori. 

 

Me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale: Vjedhje e pyllit nga neni 358 par.2 

lidhur me par.1  e në lidhje me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

Andaj Gjykata në bazë të nenit 1, 4, 7, 17, 21, 31, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 62, 69, 73, 74  

të KPRK-së, dhe nenit 365, 450, 463 të KPP-së, të akuzuarit i: 

 

G J Y K O N  

 

1. Dënim me burgim me kusht, secilit veç e veç, në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i 

cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse të pandehurit nuk kryejn vepër tjetër penale gjatë 

periudhës së verifikimit në afat prej një (1) viti, nga plotfuqishmëria e këtij Aktgjykimi. 

 

2. Dënim me gjobë, secilit veç e veç, në shumën prej 250 € (dyqindë e pesëdhjetë euro), të 

cilën gjobë janë të obliguar ta paguajnë në kohëzgjatje prej 3 muajve nga dita e 
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plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në këste të barabarta, më së largu deri me datën 5 të 

muajt vijues.  Nëse të akuzuarit nuk e paguajnë gjobën në afatin e caktuar, gjykata do të 

veprojë në bazë të nenit 46 të KPRK-së, ashtu që dënimin me gjobë mund t`ua zëvendësoj 

me dënim me burg, ku një ditë burgim do të llogaritet me 20 (njëzet) euro gjobë. 

 

3. Në mbështetje te nenit 69 par. 1 të KPRK-së e lidhur me nenin 283 par.1, të pandehurëve 

u shqiptohet: 

Dënim plotësues -Konfiskimi i sendeve:  

a. Urdhërohet konfiskim i sendeve: 220 copë drunjë të shkozës dhe bungut të trashësisë 

11x6 cm, në sasi 4.4m³. Këtë urdhër obligohen që ta zbatojnë Agjencia për 

Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe Konfiskuar, pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit sendin e tillë ta administrojë sipas ligjit në fuqi. 

 

4. Gjykata në mbështetje të nenit 267 par. 1.1 e lidhur me nenin 274 par.6 të Kodit të 

Procedurës Penale të Kosovës: 

a. Urdhërohet lirimi dhe kthimi i sendeve si vijon:  Traktori i markës IMT 560 , ngjyrë 

e kuqe, pa shenja regjistrimi;  Çelësat e këtij traktori; dhe, Rami (Rimorkio) i 

traktorit. Sendet në fjalë t`i kthehen pronarit. Pronari i sendit, apo poseduesi lirohet 

nga të gjitha shpenzimet eventuale të shkaktuara lidhur me transportin, mbajtjen dhe 

mirëmbajtjen e sendit gjatë kohës nga sekuestrimi e deri të lirimi e tij. Prokuroria 

Themelore në Mitrovicë, urdhërohet të zbatojë këtë urdhër pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.   

 

5. Obligohen të akuzuarit, që në mënyrë solidare, t’i paguajë shpenzimet e procedurës 

gjyqësore sipas llogarisë përfundimare të gjykatës, dhe atë në emër të paushallit gjyqësorë 

të paguaj shumën prej 20€, ndërsa në emër të taksës për kompensimin e viktimave të 

krimit shumën prej 30€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi.  

 

6. Pala e dëmtuar, Agjencia Pyjore e Kosovës, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 

udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

                                                            A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzën 

PP.II.nr.921/2019, të datës 03.05.2019, kundër të pandehurve: A.V dhe B.V nga ..., për shkak 

të veprës penale: Vjedhje e pyllit nga neni 358 par.2 në lidhje me par.1 të KPRK-ës, në 

bashkëkryerje në pajtim me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me datë 20.08.2019 ashtu që në 

këtë seancë të pandehurit e kanë pranuar fajësinë në tërësi sipas aktakuzës, duke theksuar se e 

ndjejn veten fajtor për veprën penale që i vihet në barrë si dhe kanë shprehur keqardhje për 

atë që ka ndodhur, kanë premtuar se nuk do të kryejn sjellje të tilla në të ardhmen, jetojmë në 

kushte jo të mira ekonomike, jemi pesë antarë të familjes, askush nuk punon dhe se me 

traktorin e sekuestruar kemi siguruar jetesën duke u marrë me bujqësi. 

 

Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë ka dhënë mendimin se të pandehurit e pranojnë 

fajësinë në mënyrë vullnetare, pa presion, si dhe është i mbështetur në provar materiale në të 

cilat është ngritur aktakuza dhe i propozoj gjykatës, që pranimin e fajësisë ta merr si rrethanë 

lehtësuese dhe faktin se ashtu sikur se shihet te pandehurit, janë të moshës së re dhe pranë 

gjykatës kanë premtuar se nuk do të pësërisin këtp lloj vepra penale apo vepra tjera. Sa i 

përket sendeve të sekuestruara qëndroj mbrapa propozimit në aktakuzë, ashtu që i propozoj 
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gjykatës që të konfiskohen drunjtë e sekuestruar më herët, ndërsa i propozoj gjykatës që 

traktori t’iu kthehet pronarëve. 

      

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilën e kanë deklaruar të pandehurit: A.V dhe 

B.V,  në mbështetje të nenit 248 të KPP-ës, në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur 

kushtet ligjore për pranimin e fajësisë për të pandehurit. Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i 

fajësisë nga ana e të pandehurve, mbështetet në provat me të cilat disponon kjo gjykatë si: 

Raporti policor me numër të referencës ... i datës 28.01.2019; Deklarata e të pandehurit A.V e 

dhënë në polici e dt. 28.02.2019; Deklarata e të pandehurit B.V e dhënë në polici e dt. 

28.02.2019; Deklarata e dëshmitarit K.H. e dhënë në polici me datë 28.02.2019; Deklarata e 

dëshmitarit I.K. e dhënë në polici me datë 28.02.2019; Vërtetim mbi konfiskimin e pasurisë i 

datës 28.02.2019; Raporti i Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural i datës 

04.03.2018; Procesverbali mbi kofiskimin e sortimenteve pyjore i datës 27.02.2019, 

28.02.2019 dhe 01.03.2019; Foto dokumentacioni nga vendi i ngjarjes. Të gjitha këto prova 

janë bindëse për gjykatën dhe formojnë elementin inkriminues e që në bazë e tyre dhe 

pranimit te fajësisë, konsiderojmë se për tej çdo dyshimi është vërtetuar se i pandehuri, ka 

kryer vepren penale që i vihet në barrë. 

 

Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurve është bërë në mënyrë 

vullnetare, se të pandehurit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, duke iu 

tërhequr vërejtja të pandehurve se pas pranimit të fajësisë, ata nuk mund të bëjnë ankesë për 

shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, por vetëm sa i përket lartësisë së dënimit, 

Gjykata ka vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabim faktik, 

nga këto arsye gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga të pandehurit. 

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë së të pandehurve dhe nga provat e cekura si më lart, ka 

vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se të pandehurit kanë kryer në bashkëkryerje veprën 

penale: Vjedhje e pyllit nga neni 358 par.2 e lidhur me par. 1 e lidhur me nenin 31 të KPRK, 

e për të cilën vepër penale është paraparë dënimi me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj 

deri në tre (3) vjet.  

 

Gjykata, ne mbështetje të nenit 69 par.1 dhe 2 të Kodit Penal të Republikës s Kosovës, ndaj të 

pandehurve A.V dhe B.V ka shqiptuar edhe dënimin plotësues ashtu që ka urdhëruar edhe 

konfiskimin e një drunjëve dhe atë: 220 copë drunjë të shkozës dhe bungut të trashësisë 11x6 

cm, në sasi 4.4m³. Gjykata, konsideron se ka bazë për konfiskimin e këtyre sendeve, sepse 

nga provat që përmban kjo lëndë penale dhe pranimi i fajësisë vërtetohet se këto sende – 

drunjë ishtin rezultat i kryerjes së veprës penale si në aktakuzë, e cila e për të cilën vepër 

penale janë shpalur fajtor, ashtuqë të njëjtat ishin prerë nga të pandehurit në pyjet në pronë të 

shtetit, pa leje nga autoritetet kompetente. Andaj, në kuptim të nenit 69 par. 1 të KPRK 

sendet të cilat janë rezultat i veprës penale konfiskohen. 

 

Gjykata ka urdhëruar lirimn e sendeve tjera, traktorit, çelësave dhe rimorkios duke qenë se të 

njëjtat nuk ishin propozuar nga prokuroria  në aktakuzë për konfiskim, ndërsa që në seancën e 

shqyrimit fillestar prokuroria ka propozuar lirimin e tyre. Andaj, të njëjtat janë urdhëruar që 

tu kthehen të pandehurve, në mbështetje të nenit 267 par. 1.1 e lidhur me nenin 274 të KPP-

së, pasi që prokuroria nuk ka propozuar në aktakuzë, ndërsa të pandehurit përmes shkresës së 

datës 21.06.2019 kanë kërkuar nga gjykata lirimin e sendeve-tarktorit. 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe rënduese për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 73 të KPK-ës. Si rrethana 

rënduese ka gjetur mënyrën e kryerjes së veprës penale, gjë që nga provat rezulton se të 

pandehurit këtë vepër e kishin kryer bashkarishtë si dhe faktin se disa herë e kanë përsërit 
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këtë vepër penale, çka tregon qëllimin e tyre për të përfituar materialisht nga nga prerja dhe 

shitja e drunjëve.   

 

Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar pranimin e fajësisë në tërësi për veprën 

penale, faktin se të njëjtit kanë shpreh keqardhje dhe janë penduar për ndodhjen e rastit, duke 

premtuar se në të ardhmen nuk do të përsërisin sjelljet e njëjta, sjelljen korrekte të 

pandehurve në gjykatë. Për të pandehurin B.V si rrethanë lehtësuese gjykata e ka marr edhe 

rrethanat personale pasi që i njëjti është martuar, tani së fundi është punësuar si punëtor në 

ndërtimtari, si mbajtës i familjes. Poashtu, edhe për të pandehurin A.V gjykata i ka vlerësuar 

si rrethana lehtësuse rrethanat personale dhe kushtet ekonomike, duke qenë se jetonë në 

bashkësi familjare.  

  

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, 

gjykata vlerëson se, shqiptimi i dënimit me burg të kushtëzuar dhe dënimi me gjobë ndaj të 

pandehurve është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë së të pandehurve. Po ashtu, Gjykata vlerëson se edhe me këtë dënim do të 

arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 par 1 të KPRK-së, që t’i parandaloj kryerësit nga kryerja 

e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, si dhe të parandaloj personat 

tjerë nga kryerja e veprave penale si dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

Poashtu, ky dënim do të shërbejë si masë preventive që në të ardhmen të pandehurit të 

përmbahen nga çfarëdo veprimi me të cilin dëmtohen pyjet. 

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.6 

të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e paushallit gjyqësor. Ndërsa taksa për 

kompensimin e  viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest të 

rregullt civil, në kuptim të nenit 463 par. të KPP-ës.   

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 463 të KPPK-ës nga arsyeje e lartcekura ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.265/2019, dt.22.08.2019 

 

 

Procesmbajtësja                                                               Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                      ________________ 

                                                                                                                      Rrahman BEQIRI 

 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

në Prishtinë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. 

Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  


