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P.nr.285/2013 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Gjilan- dega në Kamenicë, përmes gjyqtares së vetme Valbonë 

Dërvodeli, me sekretaren juridike Emine Zubaku, në çështjen penale kundër të akuzuarit I.M 

nga..., për shkak të veprës penale vjedhje pyelli nga neni 358 parag.2 lidhur me parag. 1 të 

KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së PTH-së nga Gjilani, PP.II.nr.1447/2013 i 

dt.26.07.2013,  në shqyrtimin e hapur gjyqësor, më dt.16.02.2016 komunikoi, ndërsa më 

dt.07.03.2016 përpiloi  këtë. 

 

                                                    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

          I akuzuari, 

          I.M., pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga ..., në bazë të evidencës që disponon kjo 

gjykatë i dënuar më parë për vepër tjetër penale, udhëhiqet procedurë për vepër tjetër penale. 

 

Në pajtim të nenit 364 parag. 1 nën parag. 1.3 i KPPRK-së, 

 

Lirohet nga akuza 

 

           Sepse më datë 07.07.2013, në orët e hershme të mëngjesit, në ...,  i pandehuri me qëllim 

vjedhje, ka prerë trungje në pronën-pyllin e të dëmtuarit D.T., në atë mënyrë që me traktorin e tij 

kishte shkuar në fshatin ... , te vendi i quajtur ”...” dhe ka prerë 28 copë drunjë bungu, me 

perimetër 15-30 cm, apo 5.5, m3 duke i shkaktuar të dëmtuarit dëm në vlerë të pa përcaktuar  . 

- me çka kishte për të kryer veprën penale vjedhje pyelli nga neni 358 parag.2 lidhur me 

para. 1 të KPRK-së. 

 

             I dëmtuari D.T. nuk parashtroi kërkesë pasurore juridike. 

            Shpenzimet e procedurës penale bien në ngarkesë të mjeteve bugjetore të kësaj gjykate . 

 

A    r    s    y    e     t     i     m 

 

           Prokuroria Themelore në Gjilan, me aktakuzën PP.nr.1447/2013 prej datës 26.07.2013, ka 

akuzuar I.M. nga .... , për shkak të veprës penale vjedhje pyelli  nga  neni 358 parag. 2 lidhur me 
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parag. 1 të KPRK-së, pran të cilës ka mbetur edhe në fjalën përfundimtare me propozim që i 

akuzuari të deklarohet fajtor dhe të dënohet në përputhje me ligjin.                                               

I dëmtuari D.T. nuk i bashkangjitet ndjekjes penale dhe nuk parashtroi kërkesë pasurore 

juridike. 

 

            I akuzuari I.M. gjatë paraqitjes së mbrojtjes në seancën për shqyrtim gjyqësor ka mohuar 

në tërësi të ketë kryer veprën penale e cila i vihet në barrë me këtë aktakuzë dhe nuk ka njohuri 

se kush e ka kryer këtë vepër penale,  në kohën kur është kryer vepra penale nuk ka pasur traktor, 

posedon mal privat  në emër të babëgjyshit, në polici ka pasur presion nga polici S.J. që me çdo 

kusht ta pranoj këtë vepër penale, në fjalën e tij përfundimtare, nuk e ndien vetën fajtor për 

kryerjen e kësaj vepre penale për të cilin është akuzuar, kërkon nga gjykata që të shqyrtojë sa më 

drejt të gjitha provat të cilat gjenden në lëndë dhe ta merr një vendim meritor ta liroi nga 

përgjegjësia penale .    

            Gjykata në procedurën provuese ka dëgjuar të dëmtuarin në cilësi të dëshmitarit: D.T., 

dëshmitarët S.J., N.GJ.,  ka bërë leximin e deklaratës së dëshmitares S.F. dhënë në stacionin 

policor në .... në prezencen e prindit më datë 15.07.2013 dhe ka proceduar provat materiale 

bashkangjitur lëndës, si: procesverbali i ekonomisë të pyjeve i datës 08.07.2013 dhe 12.07.2013, 

vërtetimin mbi kthimin e mallit, të përpiluar në stacionin policor në  ... me numër të rastit 2013-

CL-042 datë 12.07.2013 si dhe ka shikuar foto dokumentacionin bashkangjitur lëndës.  

            I dëmtuari në cilësi të dëshmitarit D.T. në dëshminë e tij ka deklaruar, nuk ka njohuri 

kush ia ka prerë malin pasi nuk ka parë askënd duke prerë drunjë në malin e tij, mirëpo sipas të 

miturës S.F. e njëjta ka dyshuar se në afërsi të drunjtëve të zbarkuara ka qenë traktori i të 

akuzuarit, mirëpo S. nuk e ka parë të akuzuarin duke zbarkuar drunjët, nuk ka dëshmitar okular 

të ketë parë se Idriz Maloku të ketë prerë drunjë në malin e tij, përafërsisht ju janë k’thyer diku 

mbi 3 metra drunjë,    

 

Dëshmitari  S.J.  në dëshminë e tij deklaron, se nuk ka qenë në vend të ngjarjes ku janë 

prerë drunjët, drunjët nuk janë gjetur te i akuzuari, drunjët e prerë janë gjetur në rrugë ku 

dyshohet se i ka zbarkuar i akuzuari, mirëpo nuk është vërtetuar se kush i ka zbarkuar, të 

dëmtuarit ju janë kthyer drunjët të cilat kanë qenë të zbarkuar në rrugë pasi janë përputhur 

mostrat e marra në vend të ngjarjes dhe në vendin ku janë zbarkuar drunjët, gjatë hetimeve nuk 

ka rezultuar  të ketë dëshmitar okular të ketë parë të akuzuarin duke prerë drunjë në pyllin privat 

të të dëmtuarit, gjithashtu nuk ka dëshmitar të ketë parë se I.M. i ka zbarkuar ato drunjë, i 
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akuzuari nuk është ballafaquar me dëshmitaren S. për ta identifikuar se i akuzuari ka zbarkuar 

drunjët në vendin ku janë gjetur, përpos deklaratës së të miturës nuk kanë pasur dëshmi tjetër për 

të vërtetuar se vërtetë I.M. ta ketë kryer veprën penale për të cilën është akuzuar.    

  

 

        Dëshmitari N.GJ. në dëshminë e tij ka deklaruar se në vitin 2013 derisa ishte duke punuar 

në patrullë të policisë i dëmtuari D.T. ka lajmëruar se i është prerë mali në..., pasi është lajmëruar 

rasti së bashku me të dëmtuarin kanë dalur në vendin e ngjarjes-vendin e quajtur “...”, në vend të 

ngjarjes nuk kanë takuar askënd duke prerë drunjë kanë vazhduar rrugën dhe nuk kanë hasur në 

askënd, mirëpo kanë parë se në malin e dëmtuarit janë prerë 20-30 drunjë me perimetër deri në 

30 cm, në vendin e ngjarjes janë vërejtur gjurmët e gomave të traktorit të cilat gjurmë i kanë 

orientuar në drejtim të lagjes “....”, fshatit ... dhe fshatit ..., rasti ju është dedikuar njësisë së 

hetimeve.    

     

        Gjykata vlerësoi dhe analizoi provat në shyqrtimin gjyqësor edhe atë një nga një dhe të 

gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 dhe 361 të KPPRK-ës dhe erdhi në përfundim se nga këto 

prova nuk u vërtetua se i akuzuari ka kryer veprën penale vjedhje pyelli, ashtu siç ngarkohet me 

akuzën e PTH-ës në Gjilan. 

        Gjykata analizoi deklaratat e këtyre dëshmitarëve mirëpo nga këto deklarata vetëm vërtetoi 

se ditën kritike në fshatin ..., në vendin e quajtur “...” me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 

pasuror në pyllin e pronësisë private të të dëmtuarit D.T. janë prerë 28 copë drunjë bungu me 

gjatësi 15-30 cm, apo 5,5 m3, duke i shkaktuar  të dëmtuarit dëm material në vlerë të pa 

përcaktuar, mirëpo nuk mundi të vërtetoi se I.M. me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 

pasuror në pyllin e pronësisë private të të dëmtuarit D.T.  te ketë prerë 5,5 metra kub.  

        Gjykata në këtë çështje penalo-juridike me asnjë provë nuk mundi të vërtetoi faktin–tezën e 

akuzës se i akuzuari kishte kryer veprën  penale për të cilën  ishte ngarkuar, i akuzuari nuk ishte 

takuar duke prerë drunjë në fshatin ... në pyllin privat të të dëmtuarit D.T., nuk ishte parë duke 

bartur drunjë, drunjët e prera nuk janë gjetur te i akuzuari por janë gjetur në rrugë, nuk ka asnjë 

provë se i akuzuari ka zbarkuar ato drunjë në rrugë, sipas organeve të hetuesisë përpos deklaratës 

së të miturës nuk kanë pasur dëshmi tjetër për të vërtetuar se i akuzuari ka kryer këtë vepër 

penale, andaj sipas dispozitave të KPPRK-së përgjegjësia penale duhet të vërtetohet në mënyrë 

bindëse, e në rastin konkret nuk është vërtetuar e njëjta. 
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         Nga dëshmia e të dëmtuarit, D.T. u vërtetuar se ju është prerë mali i tij privat nga persona 

të pa njohur pasi nuk ka dëshmitar okular që ta ketë parë I.M. duke prerë drunjë në malin e tij 

privat, nga deklarata e dëshmitarit hetuesit policor të rastit S.J. gjykata po ashtu vërtetoi se i 

akuzuari nuk është parë nga dëshmitar okular të ketë prerë drunjë në pyellin privatë të të 

dëmtuarit, nuk ka dëshmitar okular të ketë parë të akuzuarin duke zbarkuar drunjët në vendin ku 

janë gjetur, përpos deklaratës së të miturës nuk ka pasur dëshmi tjetër për të dëshmuar se I.M. 

është kryerës i kësaj vepre penale, ndërsa nga dëshmitari N.GJ. u vërtetua se në vitin 2013 i 

dëmtuari D.T. ka lajmëruar në polici se ju është prerë mali privat në fshatin .... edhe ate janë 

prerë diku prej 20 deri 30 drunjë, mirëpo i njëjti nuk ka pasur njohuri se kush e ka prerë malin.  

Gjykata analizoi edhe deklaratën e të miturës S.F. e cila në deklaratën e saj në asnjë 

moment nuk është deklaruar se ka parë të akuzuarin duke prerë drunjë në malin e të dëmtuarit, 

duke i zbarkuar drunjë në vendin ku janë gjetur vetëm se ka dyshuar se traktori i cili ka qenë me 

drunjë i ndalur ka qenë pronë e I.M. duke cekur se “ UNË MENDOJË  se ai traktor ka qenë i 

I.M. i cili jeton në fshatin ...  gjykata duke i analizuar deklaratat e dëshmitarëve erdhi në 

përfundim se vetëm e mitura S.F. ka dyshuar se drunjët të cilat kanë qenë në traktor, traktori  ka 

qenë i të akuzuarit, pra dëshmitarja nuk  ka qenë e sigurt se vërtetë ai traktor ka qenë i të 

akuzuarit, andaj duke marr parasysh moshën e saj dëshmia del  apsolitikisht jo relevante në rastin 

konkret .  

Njëherit në pajtim me nenin 262 të KPPRK-së, gjykata nuk mund ta shpall të akuzuarin 

fajtor duke u mbështet vetëm në një dëshmi ose duke I dhënë rendësi vendimtare një dëshmie a 

prove tjetër e cila nuk mund të kundërshtohet nga i pandehuri gjatë ndonjë faze të procedurës 

penale e në rastin konkret i akuzuari nuk ka mundur ta kundërshtoj në ndonjë fazë të procedurës 

deklaratën e dëshmitares.          

 

Gjykata vlerëson se përgjegjësia penale duhet të provohet, askush nuk mund të shpallet 

fajtor në bazë të supozimeve pa pasur prova të drejtëpërdrejta të cilat do ta përshkruanin me 

saktësi ekzistimin e fakteve përkitazi me kryerjen e veprës penale, prandaj edhe në të drejtën 

penale vlenë parimi”Indubio Pro Reo”, pra mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të 

rëndësishme për çështjen interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij në 

mbështetje të nenit 3 parag. 2 të KPPRK-së. 

              

           I dëmtuari D.T. nuk parashtroi kërkesë pasurore  juridike. 
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           Për shpenzimet e procedurës penale gjykata ka vendosur që ato të bien në barrë të mjeteve 

buxhetore të kësaj gjykate, në kuptim të nenit 454 parag. 1 i KPPRK-së.  

                     

                      GJYKATA THEMELORE NE GJILAN- DEGA NE KAMENICE, 

P.285/2013, më datën 07.03.2016. 

 Sekretarja juridike,                                                                                          Gj y q t a r j a,                              

 _______________                                                                                   ________________ 

 Emine Zubaku,d.v.                                                                                   Valbonë Dërvodeli,d.v. 

 

             Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej  

                                           15 ditësh nga dita  e marrjes së këtij aktgjykimi, Gjykatës së  

                                           Apelit në Prishtinë, për mes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 


