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Numri i lëndës: 2020:082913 

Datë: 28.09.2021 

Numri i dokumentit:     02221709 

 

 

P.nr. 314/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen 

Njomza Shala praktikante e kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit B. S. nga fshati 

M. komuna Suharekë, për shkak të veprës penale shkretërimi i pyjeve nga neni 348 par. 2 lidhur 

me par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, duke vendosur sipas 

aktakuzës të Prokurorisë Themelore Departamenti Përgjithshëm në Prizren PP.II.nr. 909-4/20 të 

datës 30.09.2020, në shqyrtimin fillestar për marrëveshjen e pranimit të fajësisë të mbajtur më 

datë 14.09.2021, në prezencën e prokurorit të shtetit Fatos Ajvazi të akuzuarit, si dhe mbrojtësit 

të tij sipas detyrës zyrtare av. L. S. nga Prizreni  mori dhe shpalli publikisht këtë ndërsa me 

dt.27.09.2021 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari B. S. i biri i I. dhe nënës F., e gjinisë K.,i lindur më .........., me numër të lëtërnjoftimit 

............., me vendbanim  në M.  komuna Suharekë, i gjendjes së dobet  ekonomike, martuar, i 

punësuar, ka përfundu shkollimin fillor, shqiptar shtetas i Republikës  së  Kosovës, 

 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

  

Sepse, 

 

Se me date 19.05.2020, rreth ores 12:00 në teritorin e parkut kombëtar ”Sharri” njesia 

menaxhuese malet e M. ne vendin e quajtur “G.” ne pyllin e mbrojtur në kundërshtim me ligjin 

ose organin kompetent beënë shkatrrimin e pyllit duke i nxjerr tre cop drunje te llojit “Bredhi” 

pa leje me ç’rast i ka shaktuar dem material te demtuares parkut Kombetar “Sharri”  ne vlerë 

prej 122.00 euro. 

 

 -me këto veprime ka kryer vepren penale shkretërimi i pyjeve  nga neni 348 par.2 lihdur 

me par.1  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 
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Bazuar në nenet  7, 17,23, 38, 39 par. 1 nen par. 1.1 dhe 1.2, 40 par.1 nën par 1.3, 43 46, 47, 48,  

49, 348 par. 2 lidhur me par. 1, Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074,  neneve 

233, 247, 248, 365,  450, 463 të Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës (KPPRK) 

04/L-123,  gjykata  te akuzuarin : 

 

 

E   GJ Y K O N 

 

 

1.DENIMIN ME KUSHT duke i’a vërtetuar dënimim me burg  në kohëzgjatje  prej  6 (gjashtë)  

muajve, dhe njëkohësisht urdheron që ky dënim mos te ekzekutohet në nese i akuzuari  në afatin 

e kohës së verifikimit prej nje viti nuk kren veper tjetër  penale, dhe 

 

2.ME DËNIM ME GJOBË në shumën prej 200 € (njëqind euro), të cilin duhet të paguaj në 

afat prej 15 ditëve  pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në çoftëse i akuzuari në afatin e 

caktuar nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën gjykata mund të zavendësoj dënimin me 

gjobë në dënim me burgim duke e shëndrruar dënimin me gjobë në denim me burgim, ashtu që 

një ditë burgim llogaritet me 20 € (njëzet) euro gjobë 

  

3. Obligohet  i akuzuari ti paguaj shpenzimet  e procedures  penale  dhe  ate 20 euro, për  

paushalllin gjyqësor 20  euro, dhe  taksën  e  viktimave te krimit ne shume prej 30 euro,   të  

gjitha  kto  pas plotefuqishmeris se ketij aktgjykimi nën  kërcnim te  përmbarimit  të  detyrushem 

ligjor. 

 

4. Obligohet që  Agjensionit për Mbrojtjen e Mjedisit -Parkut Kombëtar “Sharri” lidhur me 

kërkesën pasurore juridike t’ia paguaj shumën prej 120 € (një qind e njëzetë euro), për dëmin e 

shaktuar dhe ate pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të 

detyruar ligjor. 

 

 

                                             A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i përgjithshëm me aktakuzen PP.II.nr. 909-4/20 

të datës 30.09.2020, ka akuzuar B. S.  për shkak të veprës penale shkretërimi i pyjeve nga neni 

348 par. 2 lidhur me par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, akatakuzë të cilën në seancën e shqyrtimit 

fillestar për marrëveshjen e pranimit të fajsisë e mbajtur me datë 14.09.2021, e ka përfaqësuar 

prokurori i shtetit shtetit Fatos Ajvazi. 

 

Së bashku me ngritjën së aktakuzës, kësaj Gjykate i është dorëzuar edhe marrëveshja për pranim 

të fajësisë  PP.II.nr. 909-4/20 të datës 29.09.2020 e lidhur ndërmjet Prokurorisë Themelore në 

Prizren-Departamenti i Përgjithshëm përfaqësuar nga prokurori i shtetit  Elfete Purova në njërën 

anë dhe i akuzuari  B. S. dhe mbrojtësit të tij sipas adetyrës zyrtare  av. L. S. nga Prizreni në anën 

tjetër. Sipas kësaj marrëveshje gjykatës me kompetencë lëndore dhe teritoriale i është 

rekomanduar që të pranohet kjo marrëveshje e arritur dhe që ndaj të akuzuarit për shkak të 

kryerjës së shkretërimi i pyjeve nga neni 348 par. 2 lidhur me par. 1 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK) 06/L-074ë   t’i shqiptohet dënimi me kusht dhe me gjobë. 
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Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar për shqyrtimin e marrëveshjës për pranim të fajsisë me 

datën 14.09.2021, dhe ka ftuar Prokurorinë e Shtetit te Prokurorisë Themelore në Prizren 

përfaqësuar  nga prokurori i shtetit shtetit Fatos Ajvazi, të akuzuarin  B. S. dhe mbrojtësin e tij 

sipas detyrës zyrtare av. L. S., dhe në ketë seancë  gjyqtari e ka udhëzuar te akuzuarin për të 

drejtat e tij, ashtu siç e parasheh edhe neni 233 Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës 

(KPPRK) 04/L-123. 

 

I akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar udhëzimet në konsultim me mbrojtësin, dhe se pajtohet 

me këtë marrëveshje për pranim të fajësisë.       

 

Mbrojtësi  i të akuzuarit  Av. L. S.  ka deklaruar se pas konsultimeve  të mjaftueshme me të 

mbrojturin  e tij  i pandehuri e ka pranuar ketë marrëveshje për pranim të fajsisë të lidhur në 

prokurorinë e shtetit, dhe i pa ndikuar nga askush ka shprehur vullnetin te tij ta pranoj vepren 

penale për te cilen e ngarkon prokuria e shtetit i njejti po ashtu me vullnetin e tij te është pajtur 

me dënimin e rekomanduar të prokuroirsë andaj e lus gjykaten se me rastin e shqiptimit të 

denimit t’i shqiptohet një dënim me i bute siç e parasheh ligji. 

 

  

Prokurori  shtetit ka deklaruar se  marrëveshja e cila i është dorëzuar gjykates,  e njejta është 

hartuar ne pajtim  me neni 233 te KPP-së , i pandehuri  vullnetarisht ne prezencë te mbrojtesit të 

tij pas njoftimit për favoret dhe pasojat e pranimit te fajësisë dhe arritjes se marrveshjes,   

vullnetarisht ka lidhur marrveshje, andaj dhe propozoj gjykatës që marrveshjen ne fjalë t’a 

aprovoj dhe te pandehurit t’i shqiptohet edhe dënimi i rekomanduar sipas kesaj marreveshje. 

 

I akuzuari  është pajtuar me theksimet e mbtrojtësit të tij, dhe se nuk ka  asnjë vërejtje  ne provat  

e  nxjerrura, të gjitha faktet janë të vërteta dhe nuk ka  mos pajtim  në të gjeturat e  prokurorit. 

 

Gjykata pasi shqyrtoi marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe pasi konstatoi se nuk ka ndonjë 

pengesë ligjore për aprovimin e saj, ka nxjerrë aktvendim me të cilen e ka pranuar ketë 

marrëveshje për pranim të fajësisë PP.II.nr.  909-4/20 të datës 29.09.2020, ngase ka konstatuar 

se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë konform 233 të Kodit te Procedurës 

Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123. Gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar se 

i akuzuari i kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, se pranimi bëhet vullnetarisht nga i 

akuzuari, se pranimi i fajit mbështet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza 

nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe se dhe se nuk ekzistonjë asnjë 

rrethanë të parapara në nenin 253 par. 1 dhe 2  të Kodit  të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (KPPRK)04/L-123 bazuar në parag. 18 të  nenit 233 të këtij kodi. 

 

Gjithashu gjykata ka vlerësuar se palët e kësaj marrëveshje për praninmin e fajsisë kanë hequr 

dorë nga shqyrtimi gjyqësor për t’u shqyrtuar kjo qështje juridike penale, si dhe të gjitha të drejtat 

tjera lidhur me shqyrtimin gjyqësor dhe i kanë propozuar gjykatës për aprovim të saj. 

 

Duke e vlersuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë si dhe provave të pakontestueshme  që 

përmban akatakuza gjykata ka vërtetuar ketë gjendje faktike:  

 

- Se me date 19.05.2020, rreth ores 12:00 në teritorin e parkut kombëtar ”Sharri” njesia 

menaxhuese malet e M. ne vendin e quajtur “G.” ne pyllin e mbrojtur në kundërshtim me ligjin 

ose organin kompetent beënë shkatrrimin e pyllit duke i nxjerr tre cop drunje te llojit “Bredhi” 

pa leje me ç’rast i ka shaktuar dem material te demtuares parkut Kombetar “Sharri”  ne vlerë 

prej 122.00 euro. 
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Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga marrëveshja për pranim  të fajësisë si dhe nga 

provat dhe faktet  e pa kontestuara qe i përmban aktakuza , si deklarata e të akuzuarit të dhënë 

më dt. 23.09.2020  në prokurorinë e shtetit, Fletëparaqitja e rojtarit të natyrës A. D. nr. .. e dt. 

20.05.2020  Rregullojra e MMPH nr. ../2015 dhe çmimorja e saj per mbrojtjen e mjedisit dhe 

instituciove te saja,  fotodokumentacioni përcjelles në shkresat e lëndë.  

 Nga veprimet e të akuzuarit, përmbushën të gjitha elementet e përgjithshme dhe të veçanat të 

vëeprës penal shkretërimi i pyjeve në pyllin e mbrojtur me dashje direkte, për të cilin i akuzuari 

është shpallur fajtor dhe i është shqiptuar dënimi sikurse në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se duhet të aprovohet 

rekomandimi i dënimit i paraqitur me marrëveshjen për pranimin e fajsisë ndaj të akuzuarit dhe 

të shqiptohet dënimi me kusht  dhe dënimi me gjobë sikurse në dispozitiv të aktgjykimit, duke  

vlerësuar si të drejtë dhe është në proporcion me peshën e veprës penale të kryer. 

 

  Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati parasysh 

rrethanat e nenit 69,70 të të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, andaj si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarin vlerësoj faktin se ka arritur marrëveshje për pranim të fajsisë, 

gjykatës i ka premtuar se në të ardhmen do të këtë kujdes dhe nuk do të përsërisë vepra të tilla, 

është pënduar për këtë vepër penale, se për herë të parë ka r’a ndesh me ligjin ka qenë 

bashkëpunues me gjykatën, ndërsa rrethanë rënduese gjykata nuk gjeti. 

 

  Gjithashtu gjyqtari vetëm gjykues vlerëson se me shqiptimin  e dënimit sikurse në dispozitivin 

e këtij aktgjykim, me bindje se ky dënim është në përputhshmëri të plotë me shkallën e 

rrezikshmerisë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjesisë penale të akuzuarit dhe se dënimi i 

shqiptuar do të ndikojnë që të parandaloi të akuzuarin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

si dhe të bëjë rehabilitimin e tij si dhe të parandaloj përsonat e tjerë nga kryerja e veprave penale, 

të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në nenin 

450 parag.2 pika 2.6 dhe 3 të Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-

123, ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor në shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh 

zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e procedurës penale si dhe gjëndjen finanaciare të akuzuarit, 

ndërsa shumën prej 30 euro në emër të viktimave të krimit  bazuar ne nenin 39 parag. 3 të ligjit 

mbi kompenzimin e viktimave të krimit nr. 05/L-036. 

 

Vendimin që të dëmtuarës lidhur me kërkesën pasurore juridike për kompenzimin e dëmit të 

shkaktuar me këtë vepër, gjykata e bazoi në nenin 463 parag. 1  të  Kodit të Procedurës Penal të 

Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123, pasi që të dhënat e mbledhura në procedurë penale 

paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë të  kësaj kërkese. 

 

 

Gjykata në bazë të neneve 247, 233 dhe 365 të Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës 

(KPPRK) 04/L-123 ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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    GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

                            P.nr.  314/2020  datë  14.09.2020  

 

 

 

                                           G j y q t a r i  

Procesmbajtesja                                                                            Lavdim Bajraktari 

Njomza Shala 

____________                                                                              ________________ 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore, por se nuk mund të paraqitet ankesë për shkak të vërtetimit 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjës faktike e as për shkak të vendimit mbi dënimin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


