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Numri i lëndës: 2020:011832 

Datë: 29.01.2020 

Numri i dokumentit:     00792106 

 

P.nr.99/2018 

 

                GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË KAMENICË, përmes Gjyqtarit 

Sadri Krasniqi, me sekretaren juridike Tevide Thaqi, në çështjen penale ndaj të pandehurit: 

A.D nga fsh. ..., për shkak të veprës penale: Vjedhje pylli nga neni 358, paragrafi 2 të KPRK- 

së, duke vendosur sipas kërkesës për refuzimin e Aktakuzës, PP.II.nr. 900/2016 të datës 

02.06.2016, të paraqitur më 24.10.2019 nga i pandehuri  A.D, më  28.01.2020, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

 APROVOHET si e bazuar  kërkesa për hedhjen e aktakuzës e të pandehurit A.D e 

paraqitur më 24.10.2019 dhe, 

 

HEDHET POSHTË pika II. e dispozitivit të Aktakuzës PP.II.nr. 900/2016, e datës 

02.06.2016, ndaj të pandehurit A.D nga fsh. ... dhe pushohet procedura penale ndaj të njëjtit, 

përkitazi me veprën penale: vjedhje pylli nga neni 358, paragrafi 2 të KPRK- së, sepse vepra 

me të cilën ngarkohet i pandehuri nuk përbën vepër penale, por vepër kundërvajtëse. 

 

I dëmtuari F.B nga fsh...., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

 

Shpenzimet e procedurës penale paguhen nga mjetet buxhetore të Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës. 
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A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.900/2016, të parashtruar më 02.06.2016, ka kërkuar që ndaj të pandehurve: I.Sh, V.H 

dhe A.D, të fillohet dhe shtjellohet procedura penale, për shkak të veprës penale, vjedhje pylli 

nga neni 358, paragrafi 2 të KPRK- së, të shpallen fajtorë dhe të dënohet sipas ligjit. Gjykata 

me Aktgjykimet: P.nr.181/2016, prej 05.03.2018 dhe P.nr. 46/2018 prej 28.05.2018 e ka 

përfunduar procedurën penale ndaj të akuzuarve I.Sh dhe V.H, me marrëveshje për pranimin e 

fajësisë me prokurorin e shtetit, ndërsa për shkak të mungesës së të pandehurit A.D me 

Aktvendimin P.nr.46/2018 të datës 22.05.2018 e ka veçuar  procedurën penale ndaj të njëjtit.       

 

   Gjykata shqyrtoi aktakuzën dhe pas vlerësimit të së njëjtës dhe shkresave tjera të 

lëndës konstatoi se e njëjta është e bazuar në ligj, andaj duke vepruar sipas të njëjtës, ka 

caktuar seancë gjyqësore për shqyrtim fillestar kundër të akuzuarit për datë 12.07.2019, në të 

cilën seancë gjyqësore pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit i akuzuari 

deklaron se e ka kuptuar aktakuzën, por thekson se nuk e pranon fajësinë. Pasi që i pandehuri 

nuk e ka pranuar fajësinë, gjykata e ka njoftuar të njëjtin se para shqyrtimit të dytë, konform 

nenit 245 paragrafi 6 nën paragrafi 6.1,6.2 dhe 6.3  të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, 

mund t’i kundërshtoj provat në aktakuzë, ose të paraqesë kërkesë për hedhjen e aktakuzës për 

shkak të ligjshmërisë së saj. 

I akuzuari  më 24.10.2019, ka paraqitur kundërshtim, por në bazë të përmbajtjes së të 

njëjtit vërehet se kemi të bëjmë me kërkesë për hedhjen e aktakuzës, me të cilën kërkesë, 

thekson se nuk e ka kryer veprën penale vjedhje pylli nga neni 358, paragrafi 2 të KPRK-së, 

andaj në mbështetje të nenit 250, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 dhe 1.4 të KPPK-së, kërkon nga 

gjykata që ta hudhi poshtë  aktakuzën  sa i përket kësaj vepre penale ndaj tij.  

Gjykata, në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 251 të KPPRK-së, në afatin ligjor i ka 

dërguar Prokurorisë së shtetit një kopje të kërkesës për hedhjen e aktakuzës të parashtruar nga i 

pandehuri dhe  i ka lënë kohë – mundësi që të paraqet përgjigje me shkrim ndaj kërkesës. 

Prokuroria Themelore-Departamenti i Përgjithshëm në Gjilan, në përgjigjen me shkrim të 

kthyer më dat.27.11.2019, lidhur me kërkesën për  hedhjen e aktakuzës, PP.II.nr.900/2016, të 

datës 02.06.2019, ka theksuar se gjatë hetimeve kjo prokurori ka siguruar provat, mbi bazën e 

të cilave prova ka ngritur aktakuzën, andaj këto prova janë të mbledhura të gjitha në mënyrë të 

ligjshme. Po ashtu  në përgjigjeje thuhet se më datën 14.11.2019, kanë pranuar Njoftimin nga 

Stacioni Policor në Kamenicë, të cilit njoftim i ishte bashkangjitur procesvërbali i Autoritetit 
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Pyjor Komunal në Kamenicë me nr. të Referencës 118/2019 të datës 12.11.2019, 

Procesvërbalin me nr.74-2016 të datës 16.05.2016, Kërkesën  e policisë të datës  08.11.2019, 

drejtuar APK-së për ekspertizën analitike pyjore, si dhe Listën Poseduese ... e dt.11.05.2016  

dhe kopjen e planit të datës 11.05.2019.   

       Gjykata pas shqyrtimit të kërkesës për refuzimin e aktakuzës së parashtruar nga i 

pandehuri, përgjegjjen me shkrim të prokurorisë së shtetit përkitazi me kërkesën e të 

pandehurit dhe shkresat q’i ka bashkangjitur përgjegjës, si dhe provat të tjera me të cilat 

disponon kjo gjykatë, konstatoj se kërkesa për hedhjen e aktakuzës është e bazuar. Me  

shkresën e datës 14.11.2019, shifet  se policia e ka njoftuar Prokuroren e rastit Huma Jetishi se 

duke vepruar sipas kërkesës së sajë, me kërkesën nr. 04/1-06KA/421/2019 të datës 08.11.2019, 

ka kërkuar prej Drejtorisë Komunale për Bujqësi dhe Zhvillim Rural në Kamenicë, që të bëj 

një ekspertizë analitike pyjore për të përcaktuar sasinë dhe llojin e trungjeve të prera në pronën 

e të dëmtuarit F.B në fshatin ..., sipas rastit 2015-CB-454, ( i cili rast  ka të bëjë  me kallximin 

penal që ka bërë policia në prokurorin e shtetit  më 04.05.2016, e në bazë të së cilit kallxim 

penal edhe është ngrit kjo aktakuzë). Ndërsa sipas Procesvërbalit të Autoritetit Pyjor Komunal 

në Kamneicë nr. 118/2019 të datës 12.11.2019, shifet se  zyrtarët e APK-së më datën 

12.11.2019 janë dalë në vendin e ngjarjes, kanë bërë numërimin e  dhe matjen e cungjeve të 

prera dhe  kanë konstatuar se  në pronën e ankuesit F.B, si pronar faktik - sepse sipas 

Çertifikatës për pronën të datës 11.05.2016 prona ende evidentohet në emër të të ndjerit babait 

të tij A.B, ishin prerë 24 copë trungje me diametër 10-20 cm, me vëllim të përgjithshëm prej 

1.30 m
3  

. Andaj duke e konsultuar mirë dhe drejtë dispozitën ligjore të nenit  2 të Ligjit për 

ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr.2003/3 për pyjet e Kosovës nr.2004/29. Në të cilin nen 

thuhet “Prerja apo dëmtimi i një apo më shumë trungjeve në pyll me qëllim të  vjedhjes apo 

përvetsimi i trungjeve të prera, kur sasia e druve nuk i kalon dy metra kub” konsiderohet 

kundërvajtje, ndërsa në rastin konkret sasia e druve të prera ka qenë nën dy metra kub, 

përkatsisht 1.30 m
3
 . Ndërsa Procesvërbali me nr.74-2016 i datës 16.05.2016, që prokuroria i 

ka bashkangjitur përgjegjjes me shkrim lidhur me kërkesën e të pandehurit, ka të bëj pikën I. të 

dispozitivit të aktzkuzës, përkitazi me të pandehurin I.Sh.  

Andaj gjykata  duke u bazuar në të cekura më lartë, e në pajtim me dispozitat ligjore të 

nenit 253, paragrafi 1,  pika 1.1 të KPRK-së, sa i përket të pandehurit A.D e ka hedhur poshtë  

pikën II. të  dispozitivit të Aktakuzës së Prokurorisë së shtetit  dhe ka pushuar procedurën 

penale ndaj të njëjtit, përkitazi me veprën penale, vjedhje pylli nga neni 358, paragrafi 2 të 
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KPRK-së, sepse vepra me të cilën ngarkohet i pandehuri nuk përbën vepër penale, por vepër 

kundërvajtëse. 

I dëmtuari F.B nga fsh...., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË 

P.nr.99/2018, më dt.28.01.2020 

                                                                    Gj y q t a r i, 

         Sadri Krasniqi,d.v. 

 

UDHËZIME MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa gjykatës 

së Apelitnë Prishtinë,  në afat prej 5 (pesë) ditësh nga dita e marrjes së  këtij aktvendimi e përmes kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


