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Numri i lëndës: 2018:057966 

Datë: 11.02.2020 

Numri i dokumentit:     00823214 

 
P. nr. 348/17 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Gjakovë/ Dega Malishevë- Departamenti i Përgjithshëm- gjyqtari i vetëm 

gjykues Njazi Morina, me zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale kundër të akuzuarit 

A. G. nga fshati P. e U., Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale vjedhje e pyllit nga 

neni 358, paragrafi 1 i KPRK-së, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë, me numër PP.nr.293/17, të datës 16.10.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe 

publik me datë 11.11.2019 në prani të Prokurorit të Shtetit Nazmi Krasniqi, përfaqësuesi i të 
dëmtuarës B. B., të akuzuarit A. G., mori dhe publikisht shpalli këtë: 

  

 

A K T GJ Y K I M 

Ndaj të akuzuarit A. G., nga i ati I.  nga ëma F.  e lindur B., e lindur më datën ..., jeton në 

fshatin  P. e U., Komuna e Malishevës, i  martuar atë i 1 fëmije, shqiptar, shtetas i R të Kosovës, 

më parë i pa dënuar, ka të kryer shkollën e mesme, me gjendje ekonomike të mesme, me numër 

personal .... 

 

Në kuptim të nenit 363, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës  

 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse, 

 

Me dt. 13.12.2016, rreth orës 18:00 min, në P. P.- R. E. P. “B.” në vendin e quajtur “R.” me 

qëllim përfitimi të kundërligjshëm për vete apo tjetrin e më qëllim vjedhje ka prerë me motor 

sharrë ilegalisht 163 copë dru të llojit “qarr e bung” të gjatësisë 3 metra e të trashësisë 8 cm e në 

vëllim të përgjithshëm prej 2.11m³, e të dëmtuarës D. për B., P. dhe Zh. R.- Njësia Pyjore M., i 

ka shkaktuar dëm në vlerë prej 337.60 Euro. 

 

- me çka kishte për të kryer veprën penale vjedhje e pyllit nga neni 358 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

 

A r s y e t i m i  
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Prokuroria Themelore Gjakovë, me datë 25.10.2017, ka  ngritur aktakuzën me numër PP.nr. 

293/2017 dt. 16.10.2017, kundër të akuzuarit A. G. nga fshati P.e U., Komuna e Malishevës, për 

shkak të veprës penale vjedhje e pyllit nga neni 358, paragrafi 1 i KPRK-së.  

Në shqyrtim fillestar dhe publik të mbajtur me datë 11.11.2019, ku prezent ishin prokurori i 

shtetit Nazmi Krasniqi, përfaqësuesi i të dëmtuarës B. B., dëshmitari H. K.. 

 

Prokurori i shtetit deklaron se gjatë këtu shqyrtimit gjyqësor u vërtetua një gjendje e tjetër faktikë 

në bazë të deklaratës së dëshmitarit H. K., se të akuzuarin A. G., në ditë kritike me datën 

13.12.2016, nuk e ka hasur në pyllin publik rajoni ekonomik pyjor b., ne vendin e quajtur 

Rrafshina mirë po atë dit ka qenë personi i quajtur M. V. K., mirëpo më këtë rast D. për B.P.dhe 

Zh. R. në M.– Njësia pyjore M., ka bere kërkesë për ngritjen e procedurës penale për dëmin pyjor 

gabimisht andaj, si dhe do të marrë për bazë deklarimin e përfaqësuesi të dëmtuarës B.  B., për 

Tërheqjen e kallëzimit penale, duke i gjendur me këto rrethana TERHIQËM nga ndjekja penale 

e këtu të akuzuarit A. G. për shkak të veprës penale vjedhje e pyllit nga nenin 358 par.1 të KPRK-

së, sipas aktakuzës PP.nr.293/17 të datës 16.10.2017, ndërsa e dëmtuara udhëzohet që të ngrit 

një kallëzim të ri penal ndaj  M. V. K.. 

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës B. B. deklaron se qëndroj prapa deklaratave të H. K., dhe njëherë 

TERHIQËM nga këtu i akuzuari A.G., pasi që ky nuk është kryerësi i veprës penale por është 

M. V. K.. 

 

Pas deklarimit të akuzuarit A. G., deklaron dëshmitari H. K., se i akuzuari A. G., nuk është kryesi 

i veprës penale, por atë ditë një person tjetër më emrin M. V.K., nga fshati M., mi ka dhen 

shënimet të rrejshme dhe është deklaruar se unë quhem A. I. G., dhe deklaroj së A. G., nuk ka 

qenë ditën kritike ne mal, por ka qenë M. V. K., këtë deklarata e jap nënë betim. 

 

I  pandehuri  A. G., deklarohet i pa fajshëm për akuzën. 

 

Meqenëse prokurori i shtetit pas hapjes së shqyrtimit fillestar është tërhequr nga ndjekja penale 

kundër të akuzuarit A. G., gjyqtari i vetëm gjykues konstaton se duke u bazuar në nenin 363 

paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 të KPRK-së duhet refuzuar aktakuza kundër të akuzuarit të 

lartcekur për shkak të veprës penale vjedhje e pyllit nga neni 358, paragrafi 1 i KPRK-së. 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë në bazë të nenit 454 paragrafi 1 i KPPK-së. 

Nga të lartcekurat dhe në bazë të nenit 363, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 të KPRK-së, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA  THEMELORE  GJAKOVË/ DEGA MALISHEVË 

DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 

P. nr. 348/17,  Datë: 11.11.2019 

Zyrtarja ligjore                                    Gjyqtari  

Albane Morina                         Njazi MORINA 

____________                                  ___________ 

      

KËSHILLË JURIDIKE:   
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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.  

 


