
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE  - DEGA E GJYKATËS PODUJEVË 
 

 

1 (4)  

   
2
0
2
0
:0
1
5
7
8
3

 

Numri i lëndës: 2020:015782 

Datë: 06.01.2021 

Numri i dokumentit:     01390179 

 

 

P.nr.57/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË - Departamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Gazmend Bahtiri, me pjesëmarrjen e 

sekretares juridike Mihrie Krasniqi-Sheholli, në çështjen penale kundër të akuzuarit A. M. nga 

fshati Ll. K. P., për shkak të veprës penale vjedhje pylli nga neni 349 par.1 të KPRK-së, të 

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, 

PP.nr.5327/2019 të dt.29.01.2020, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor publik me datë 

21.12.2020, në praninë e përfaqësuesit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë Mimoza Shala dhe 

të akuzuarit, në të njëjtën ditë në mungesë të palëve mori dhe publikisht shpalli aktgjykimin, 

ndërsa me datë 06.01.2021, përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: 

 

A. M. i biri i I. dhe nënës M., e vajzërisë B., i lindur më datë 17.02.1987, në fshatin Ll. K. P., ku 

dhe jeton, me nr. personal, numri i letërnjoftimit..., ka të kryer shkollën fillore, punëtor fizik, i 

gjendjes së dobët ekonomike, i martuar, nuk ka qenë i gjykuar më parë, kundër tij nuk zhvillohet 

procedurë tjetër penale, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Në kuptim të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPRK-së, 

 

 

L I R O H E T  N G A  A K U Z A 

  

Sepse: 

I. Me datë 22.09.2019, rreth orës 17:30, në P. në vendin e quajtur “R. e M.” në fshatin D. KK. 

P. i pandehuri A. M., me qëllim të vjedhjes ka prerë trungje me gjatësi prej 7 m, me diametër 

prej 10-16 cm, me vëllim të përgjithshëm prej 3.69. m3, me çka të dëmtuarës Drejtorisë për 

Bujqësi dhe pylltari-sektori i pylltarisë në P., i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 332,00 €.    

  

Me çka kishte për të kryer veprën penale vjedhje pylli nga neni 349 par.1 të KPRK-së. 

 

Për shkak se nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 
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Shpenzimet e procedurës penale dhe paushalle bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

E dëmtuara Komunës së Podujevës-Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 

Sektori i Pylltarisë, për realizimin e kërkesës pasurore- juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

juridiko-civil.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë, 

PP.nr.5327/2019  të dt.29.01.2020, kundër të akuzuarit A. M. nga fshati Ll., K. e P., për shkak 

të veprës penale vjedhje pylli nga neni 349 par.1 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datë 20.07.2020, 

ndërsa seancën e shqyrtimit gjyqësor me datë 21.12.2020, në praninë e prokurorit të Shtetit 

Mimoza Shala të akuzuarit,  dhe  roja e pyllit K. H. 

 

Pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit në seancën e shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit 

gjyqësor e deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, i akuzuari u deklarua i pa fajshëm për veprën 

penale për të cilën akuzohet. 

 

Prokurori shtetit në fjalën përfundimtare deklaroi: Mbetem në tërësi pranë aktakuzës dhe kërkoj 

nga gjykata që të pandehurin ta shpall fajtor dhe të dënoi sipas ligjit. 

 

I akuzuari A. M. në shqyrtimin gjyqësor deklaroi: Nuk e pranoj fajësinë, nga se nuk kam qenë 

fare në mal as që jemi takuar, e posedoj traktor por nuk kam ram të gjitha a i tha pylltari janë të 

pa vërteta dhe në fjalën përfundimtare Kërkoj nga gjykata që të më shpall të pafajshëm dhe të 

më liroj nga aktakuza. 

 

Gjykata gjatë procedurës se provave ka dëgjuar dëshmitarët K. H. është lexuar: fletëparaqitja e 

rojës së pyllit me nr.../..., e datës 22.09.2019, dhe një fotografi, si dhe është dëgjuar i pandehuri 

me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor publik në këtë çështje penale këto prova gjykata konform nenit 8  dhe 

nenit 361 par.1 dhe 2 të KPPRK-së, saktësisht dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet dhe provat 

e lartcekura në shqyrtim gjyqësor që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm, me 

vëmendje përkushtim maksimal e profesional dhe me ndërgjegjeje vlerësoj çdo provë një nga 

një dhe në lidhje me provat tjera, dhe në bazë të vlerësimit të tillë, ka nxjerrë përfundimin lidhur 

me faktet konkrete të vërtetuara. 

 

Dëshmitari roja e pyllit K. H. në shqyrtimin gjyqësor, veç tjerash ka deklaruar: Me datë 

22.09.2019 kam takuar A. M. në fshatin D., K. P. te “.......”, 200 metra larg shtëpisë sime dhe 

buzë malit, të cilin fillimisht e kam vërejtur duke prerë dru në distancë prej 1.5 km por nuk kam 

arritur ta identifikoj prej distance dhe për 25 minuta i është nevojitur kohë për ta zënë në mal 

duke prerë dru, në momentin kur e ka takuar ka qenë duke drejtuar traktorin ndërsa vllau i tij ka 

qenë në ramë dhe ka pasur të ngarkuara rrethe 5 metra dru. 

 

Në fletë paraqitjen e rojës K. H. me nr..../... të datës ........, është përshkruar se i pandehuri A. M. 

është zënë duke prerë dru me datë 22.09.2019 te vendi i quajtur “..........” me traktor dhe ram i 
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ngarkuar me dru të shkurta metra të prera 197 copë dru bungu, vëllimi i përgjithshëm i drunjëve 

të prerë 3.69 m3, dëmi i shkaktuar në vlerë prej 332 euro. 

 

Nga fotografia e cila gjendet në shkresat e lëndës, nuk dihet origjinaliteti i saj për shkak se nuk 

dihet data, koha, vendi dhe nuk mund të bëhet identifikimi i personit, prandaj nuk mund asgjë në 

drejtim të veprës penale. 

 

Prokuroria ka ngritur aktakuzë duke u bazuar vetëm në fletëparaqitjen e rojës së pyllit, pa ja 

bashkangjitur asnjë provë konkrete ashtu siç parashihet me Ligjin nr.03/L-153 dhe ndryshimin 

dhe plotësimin e Ligjit 2003/03 për pyjet e Kosovës. 

 

Me Udhëzimin administrativë nr.05/2010, të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural janë 

përcaktuar Përgjegjësit dhe Obligimet e Rojës së Pyllit, ku duhet të konstatoj identitetin e 

personit të cilin e ka gjetur duke shkaktuar dëme, sendet me të cilat e ka kryer veprën penale dhe 

masën drusore të sekuestroi përkohësisht deri sa të përfundon procedura gjyqësore, dhe lajmëroj 

organin kompetent të Policisë.  

 

Gjykata pas shqyrtimit dhe analizimit të provave në këtë çështje penale-juridike, vërteton se 

dëshmia e dëshmitarit rojës së pyllit K. H., nuk është e besueshme nga se është kontradiktore jo 

e plotë dhe e saktë, pasi që fillimisht deklaron se ka zënë në pyll duke prerë dru  pastaj deklaron 

se e ka takuar në rrugë, e kishte vërejtur në distancë prej 1.5 km pasi që dukshmëria ka qenë e 

mirë dhe pozita por nuk ka arrite ta identifikoj edhe pse ju ka nevojitur vetëm 25 minuta për ta 

zë në pyll duke prerë dru, të cilët sipas tij i ka takuar në rrugë diku 100 metra larg pyllit ku ka 

prerë, nuk i’a ka matur drutë e ngarkuara në ramë dhe ka shtuar se nuk e din kur janë prerë drutë 

ditën kritike apo ditë më parë, nuk i ka ftuar policin dhe me qëllim të konfiskimit të druve dhe 

mjeteve me të cilat dyshohet se është kryer vepra penale, po ashtu nga fletë paraqitja e tij rezulton 

se e ka zënë duke prerë dru, ndërsa nga deklarimi i tij pohon se nuk ka zënë duke prerë por i ka 

takuar në rrugë dy persona ndërsa i pandehuri ka qenë drejtues i traktorit, andaj fletë paraqitja 

dhe deklarimi i tij nuk është i besueshëm dhe i bindshëm për gjykatën.  

 

Gjykata duke u bazuar në nenin 7 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, ku përcaktohet se gjykata, prokurori 

i shtetit, dhe policia janë të detyruar që saktësisht dhe tërësisht t’i vërtetojnë faktet të cilat janë 

të rëndësishme për marrjen e vendimeve të ligjshme, dhe me përkujdesje të vërtetojnë faktet 

kundër të pandehurit dhe në favor të tij, dhe bazuar në nenin 361 par 1 dhe 2 të KPPRK-së, ku 

përcaktohet se gjykata e bazon aktgjykimin vetëm në faktet dhe në provat e proceduara në 

shqyrtimin gjyqësor, dhe detyrohet të vlerësoj çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat 

tjera, dhe në bazë të vlerësimit të nxirret përfundim nëse fakti konkret është provuar , si dhe duke 

u bazuar në nenin 3 par. 2 të KPPRK-së, ku është përcaktuar mëdyshjet lidhur me ekzistimin e 

fakteve të rëndësishme për çështjen konkrete interpretohen ne favor të akuzuarit, Andaj gjykata  

ka ardhur në përfundim se në këtë çështje penale-juridike nuk ka prova të mjaftueshme, 

gjegjësisht të besueshme dhe të sigurta se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë 

dhe në mungesë të provave bindëse vendosi me aktgjykim lirues në kuptim të nenit 364 par.1 

nënpar 1.3 të KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marr në bazë të nenit 

454 par.1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarës për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në kontest 

civil është marrë në kuptim të nenit 463 par.3 të KPPRK-së 
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Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 364 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

   

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni penal 

P.nr.57/20 të dt. 06.01.2021 

 

 

Sekretare juridike                               Gjyqtari i vetëm gjykues 

Mihrie Krasniqi-Sheholli                               Gazmend Bahtiri    

 

 

                                                                                                                                  

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet 

ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë e nëpërmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


