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Numri i lëndës: 2020:115208 

Datë: 16.03.2021 

Numri i dokumentit:     01597720 

 

P.nr.165/2020 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
- GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ, Departamenti i 

Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm gjykues Fatos Sejdijaj dhe procesmbajtësen Florije 

Gucati, duke vendosur nё çështjen penale ndaj tё akuzuarit S., T., nga fsh....-Komuna 

Skenderaj, për shkak të veprës penale-Vjedhja e pyllit nga neni 349 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (tutje:KPRK), i akuzuar sipas aktakuzës sё Prokurorisë 

Themelore nё Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm PP-II.nr.1194/2020 tё datës 

02.09.2020, në seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe publik të datës 12.03.2021, në të cilin 

prezent ishin mbrojtësi i të akuzuarit av.... si dhe përkthyesi i gjykatës ...., më datën 

12.03.2021 publikisht e shpalli  ndërsa, më datë 16.03.2021 e përpiloi këtë : 

A K T GJ Y K I M 

- I akuzuari S., T., nga  babai ... dhe nëna ..., e vajzërisë .... i lindur me datë (data e lindjes) 

në R..., Komuna Skenderaj, ku edhe jeton, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i pa punë, i martuar-baba i ... (...) fëmijëve, i gjendjes së dobët 

ekonomike. 

- Në bazë të nenit 363 par.1, pika 1.1 të Kodit të Procedurës Penale (KPP) : 

R E F U Z O H E T  A K T A K U Z A  

- SEPSE : Me datë 15.07.2020 rreth orës 12:00 në vendin e quajtur “.....” në pyllin shtetëror, 

me qëllim të vjedhjes, ka prerë ..... të ahut, me gjatësi ... me diametër ...., në sasi prej ..., që 

është pronë e M.së B. pylltarisë dhe zhvillim – A. për p. i K., të cilat i kishte tërhequr me 

traktor të tipit ...., me rimorkio, pa targa të regjistrimit, me ç’rast është zënë nga ana e rojës 

së pyllit. Vlera e drurve ..... euro, të cilat më pas janë konfiskuar.  

-  Me kёtë kishte për të kryer veprën penale – Vjedhja e pyllit nga neni 349 par.1 të 

KPRK-së. 

 

- Shpenzimet e procedurës penale mbesin në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 
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- Pala e dëmtuar K.S.-D. për B., P. dhe Zh. R. për realizmin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest të rregulltë civil. 

- A r s y e t i m - 

- Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 

aktakuzën PP-II.nr.1194/2020 tё datës 02.09.2020, kundër S. T. nga fsh.....-Komuna 

Skenderaj, për shkak të veprës penale-Vjedhja e pyllit nga neni 349 par.1 të KPRK-së. 

- Gjykata në këtë çështje penale ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor për datën 

12.03.2021 mirëpo, e njëjta nuk është mbajtur pasi që Prokurori i shtetit me datë 01.03.2021 

përmes parashtresës me shkrim ka njoftuar gjykatën se heqë dorë nga aktakuza dhe ndjekja 

penale ndaj të akuzuarit S., T., me arsyetimin se A., e P., të K.,ka konfiskuar 1.50m3 dru e që 

është më pak se 2m3 dhe pasi që ekzistenca e një vepre penale kërkon një sasi druri të 

sekuestruar më shumë se 2m3 dhe nuk ka asnjë provë tjetër materiale që i pandehuri ka 

prerë 114 lisa ahu ose 10m3.  

- Meqenëse prokurori i shtetit me parashtresën e datës 01.03.2021 ka hequr dorë nga 

aktakuza dhe ndjekja penale, gjykata konform nenit 363 par.1, pika 1.1 të KPP-së, ka marrë 

aktgjykim me të cilin e ka refuzuar aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë-

Departamenti i Përgjithshëm PP-II.nr.1194/2020 tё datës 02.09.2020. 

- Vendimin për shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mori në bazë të nenit 454 par.1 të 

KPP-së. 

- Gjykata nga shkresat e lëndës ka gjetur se meqë kallëzimi penal është ngritur nga Komuna 

S.-D. për B., P. dhe Zh. R., mbi këtë bazë dhe shkresave të lëndës ka vlerësuar se palë e 

dëmtuar është Komuna Skenderaj-Drejtoria për B.,, P., dhe Zh.,R.,, andaj vendimin për 

udhëzimin e të njëjtës lidhur me realizimin e kërkesës pasurore juridike në kontest të 

rregullt civil, gjykata e mbështeti në nenin 463 par.3 të KPP-së.   

- Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 363 par.1, pika 1.1 të KPP-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ 

- Departamenti i Përgjithshëm -  

P.nr.165/2020 me datë 16.03.2020 

Procesmbajtësja,                                                                               Gjyqtari i vetëm gjykues, 

 Florije Gucati                                                                                               Fatos Sejdijaj 

_______________                                                                                       __________________ 

- KËSHILLË JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të tij. Ankesa 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


