
 
1 

P.nr.363/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, Departamenti i Përgjithshëm, me Gjyqtarin e vetëm 

gjykues Bekim Veliqi, procesmbajtëse Valdete Sadiku, në çështjen penale ndaj të pandehurve I.B., dhe 

G.B., nga fsh. D. - Komuna e ..., për veprën penale Vjedhje  pylli  nga neni 358 par.1 lidhje me nenin 31 te 

KPRK-ës, sipas Aktakuzës se Prokurorisë Themelore ne Mitrovice Departamenti i Përgjithshëm 

PP.II.nr.810/2018, dt.11.05.2018, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor në bazë të nenit 359, 360, 

361, 362, 366 të KPP-së, me dt.04.09.2019 është marrë dhe shpallur publikisht aktgjykimi, ndërsa 

aktgjykimi është përpiluar me dt.05.09.2019; 

 

A K T G J Y K I M 

Te akuzuarit;  

1. I.B. nga i ati I., e ëma D., i lindur me data e lindjes... në fsh. D. - Komuna e ... ku dhe jeton, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa punë, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i 

... fëmijëve. 

2. G.B. nga i ati A. e ëma B., i lindur me data e lindjes... në fsh. D. - Komuna e ... ku dhe jeton, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë. 

 

Gjykata në bazë të 363 par.1 nën. par.1.1 të KPP-së merr këtë; 

 

REFUZOHET AKUZA 

SEPSE: Me dt.18.05.2016 rreth orës 14:40 në vendin e quajtur “P.” në rajonin e fsh. B., në pyllin i cili 

është në menaxhimin e Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe zhvillim të Komunës së Mitrovicës i kanë prerë 

me qëllim të vjedhjës 84 drunjë të llojit Ahu, me diametër të cungut 17 cm, të gjatësisë 11 metra të sasisës 

së përgjithshme prej 4.20m, në atë mënyrë që të pandehurit kanë prerë drunjët e cekur me sharrë motorike, 

i kanë ngarkuar në traktorë dhe me këtë rast të dëmtuarës të cekur si më lartë i kanë shkaktuar dëm në 

shumën prej 642.60€ (euro). 

 

Me këtë kishin për të kryer veprën penale Vjedhja e pyllit nga neni 185 par.1 të KPRK-së. 

 

Shpenzimet procedurale në këtë çështje penale bien në barrë të mjeteve buxhetore. 

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontestin civilo juridik. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore ne Mitrovicë- Departamenti i përgjithshëm, pranë Gjykatës Themelore në Mitrovice 

Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar Aktakuzën PP.II.nr.810/2018 dt.11.05.2018, ndaj te 

pandehurve I.B., K.B. dhe G.B. nga fsh.Dobratin Komuna e ..., për veprën penale Vjedhja e pyllit nga neni 

358 par.1 e lidhur me nenin 31 te KPRK-es, me propozimin që ndaj të pandehurve ti jepet urdhër 

ndëshkimor me shqiptimin e dënimit me gjobë. 

 

Procedura ka vazhduar me seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.04.09.2019, është veçuar procedura penale 

ndaj te pandehurit K.B., procedura ka vazhduar ndaj te pandehurve I.B. dhe G.B., siç konstatohet në 

procesverbalin e seancës gjyqësore. 
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I pandehuri I.B. ka deklaruar se ne emrin e tyre janë paraqitur rrejshëm personat e taktuar ne pyll tek rojtari 

i pyllit dhe ate:  personi qe është takuar ne pyll, e qe është paraqitur ne emrin time është Z.B., ky jeton ne 

fshatin D. - Komuna e ..., kjo vertetohet ne baze te fotogarfive qe jane bashkangjitur kesaj aktakuze, jam i 

gateshem qe edhe ne rastin te deshmoj, kjo munde te vërtetohet edhe ne baze te fotogarife ne seancen e 

kaluar gjykatës dhe Prokurorisë ia kam prezantuar nje kopje te dokumentit identifikues  qe vërtetohet se 

s’ka te beje ky rast me mua si person qe jam takuar ne pyll. 

 

I pandehuri G.B. deklaron se personi Q.B. eshte paraqitur rrejshëm ne emrin tim pranë zyrtareve për 

ruajtjen e pyjeve, Gjykatës dhe Prokurorisë ia kam prezantuar nje kopje te letërnjoftimit qe vërtetohet se 

nuk jam personi nga fotografia  qe është takuar ne vendin e ngjarjes, ne ate kohe i kam pasur 16 vite dhe 

nuk kam te beje aspak me rastin. 

 

Prokurori i Shtetit deklaron se duke u bazuar nga fotodokumentacioni qe i eshte bashkangjitur kallëzimit 

penale dhe ne baze te prezantimit te personave qe prezantojnë ne seance nga letërnjoftimet e ne identifikim 

te tyre, ne vlerësimin dhe krahasim te fotodokumentacionit dhe deklarimit te vete te pandehurve ne kete 

seance, vlerësojmë se personi qe ceket ne foto I.B. nuk i përngjanë dhe nuk është pësoni i vërtetë, i njëjti 

është paraqitur rrejshëm ne emrin e I.B., sipas deklarimit  te pandehurit I.B. kemi te bëjmë me personin 

Z.B. nga fsh. D. - Komuna e ..., ndërsa ne vlerësim dhe krahasim te dokumentit identifikues- letërnjoftimit 

per personin G.B. i cili prezanton ne seance nuk ka te bej me personin nga fotodokumentacioni qe është i 

shënuar me emrin G.B., sipas deklarimit te te pandehurit personi ne foto është Q.B. nga fsh. D. - Komuna e 

... 

 

Prokurori i Shtetit ne baze te ketyre qe deklarova me larte TERHIQEM nga ndjekja penale ndaj te 

pandehurve I.B. dhe G.B., ndërsa do te ndërmarr veprime dhe ngritjen e aktakuzës ndaj  te pandehurve Z.B. 

dhe Q.B. nga fsh. D. - Komuna e ... po ashtu te pandehurit, pas seancës, sot do ti ftoj ne cilësinë e 

dëshmitareve ne Prokurori me qellim te  marrjes e dëshmive te tyre lidhur me rastin.  

 

Pasi që Prokurori i Shtetit e ka tërhequr akuzën ndaj të pandehurve, çështja është vazhduar me shpalljen e 

aktgjykimit, që është bërë në të njëjtën dite, e cila shpallje ka qenë publike, shpallja është bërë në mungesë 

të të pandehurve dhe në mungesë të Prokurorit të Shtetit. 

  

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë konform nenit 454 par.1 të KPP-ës, 

ndërsa udhëzimi i palës të dëmtuar për realizmin e kërkesës pasurore juridike në kontest civil u mbështet në 

nenin 463 të KPP-së. 

         

Nga theksimet e theksuara si më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.363/2018, dt.05.09.2019 

 

    Procesmbajtësja                            Gjyqtari 

     Valdete Sadiku                                                                                   Bekim Veliqi   

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) 

ditësh prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi përmes kësaj gjykate për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 


