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NË EMËR TË POPULLIT 

                                                           

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Gani Kastrati, me bashkëpunëtorin profesional Uran 

Zogaj, në lëndën penale kundër të akuzuarit J. Th. nga P, rr. “ ” nr., për shkak të veprës penale 

vjedhja e pyllit, nga neni 358. par. 2. lidhur me par. 1. të Kodit Penal të Kosovës nr. 04/L-082 

(KPK), sipas aktakuzës me numër PP. nr.1312-3/18 të datës 11.06.2018 të Prokurorisë 

Themelore në Prizren, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në praninë e prokurorit të shtetit, të 

akuzuarit J. Th., të dëmturit S. Th. si dhe përfaqësuesi i autorizuar të palës së dëmtuar, av. A. 

Sh., më datë 02.11.2020, mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari, 

 

J. Th., nga i ati I, e ëma R, e vajzërisë P, i lindur më datë......, në P, ku edhe tani jeton në 

rr. “ ” nr., i martuar, baba i tre fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, punëtor i pylltarisë si 

zjarrfikës, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal........ 

 

Në bazë të nenit 364. par. 1. nën par. 1.3. të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (KPPRK). 

 

LIROHET NGA AKUZA 

  

Se më datën 06.05.2018, rreth orës 15:00, në fshatin K, K. e P., me qëllim të vjedhjes, 

pret trungjet në pyllin, prona private e të dëmtuarit S. Th., në atë mënyrë që shkon në pyllin e të 

dëmtuarit, ku pret 13 trungje të llojit ahu, me vëllim të përgjithshëm prej 15.208 m3, të cilat më 

pas i dërgonte në pronën e tij me qëllim të shitjes, duke i shkaktuar të dëmtuarit dëm material.  

 

Me këto veprime do të kishte kryer veprën penale vjedhja e pyllit, nga neni 358. 

par. 2. lidhur me par. 1. të KPK-së. 

 

- Për shkak se nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale me të cilën 

akuzohet. 
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I dëmtuari S. P. nga P., rr. “ ” nr., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

udhëzohet në kontestin e rregullt juridiko-civil. 

 

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

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, pranë kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzën me numër 

PP. nr.1312-3/18 të datës 11.06.2018, kundër të akuzuarit J. Th. nga P, rr. “ ” nr., për shkak të 

veprës penale vjedhja e pyllit, nga neni 358. par. 2. lidhur me par. 1. të KPK-së. 

 

Në fjalën përfundimtare Prokurori i shtetit deklaroi se në këtë çështje penale janë 

administruar provat siç kanë qenë të propozuara në aktakuzë, si dhe provat që janë propozuar 

nga ana e përfaqësuesit të palës së dëmtuar. Në këtë çështje penale është dëgjuar i dëmtuari S. 

Th., dëshmitarët: S. Th., A. B., B. O., H. K., M. Sh., B. M., R. A. dhe N. K., ku nga deklaratat e 

tyre është vërtetuar se i akuzuari është kryerës i veprës penale sikurse në aktakuzë. Nga 

fotodokumentacioni është vërtetuar se ku janë prerë drutë, gjithashtu është administruar edhe 

CD-ja, video-incizimi nga vendi i ngjarjes, me ç’rast është vërtetuar që video-incizimi është bërë 

pikërisht në ditën kur është kryer vepra penale. Andaj në bazë të të gjitha provave të 

administruara në këtë shqyrtim gjyqësor, propozoi që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet 

sipas Ligjit. 

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarit S. Th., avokati A. Sh. ka deklaruar se mbështet fjalën 

përfundimtare të prokurorit të shtetit, me arsyetim se ka prova të mjaftueshme në këtë lëndë dhe 

propozoi që i akuzuari të dënohet sipas Ligjit. Po ashtu kërkoi kërkesën pasurore-juridike nga i 

pandehuri në fjalë. 

 

I pandehuri në fjalën përfundimtare deklaroi se nuk ndihet fajtor për këtë vepër 

penale, nuk e ka kryer këtë vepër penale, nuk kam prerë dru sepse nuk ka asnjë fakt dhe asnjë 

dëshmitarë që vërteton se unë kam prerë dru në pronën e të dëmtuarit S. Th. dhe e lus gjykatën 

që të lirohem nga akuza. 

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje penale, në 

shqyrtimin kryesor gjyqësor të datës 21.02.2019 ka dëgjuar në cilësi të dëshmitarit, të dëmtuarin 

S. Th., i cili ka deklaruar se qëndron pranë deklaratës së dhënë në polici më datë 16.05.2018. 

Tutje, gjatë shqyrtimit gjyqësor i njëjti theksoi se ka në posedim malin që gjendet në fshatin K., 

i cili është evidentuar në emër të babait të ndjerë, sipërfaqja e të cilit mal apo pyll është rreth 18-

22 ari. Pastaj, dëshmitari S. Th. deklaroi se më datë 06.05.2018 (ditën kur dyshohet se është 

kryer vepra penale), ka shkuar më vëllain e tij S. Th. për ta kontrolluar malin dhe pasi që janë 

afruar pranë malit të tyre, ka dëgjuar zërin e një motor sharre, ndërsa kur janë futur brenda malit 

të tyre, ka parë në tokë ishin lisat e prerë, byku i freskët i trungjeve të prera, ndërsa drutë kanë 

qenë të palosura e të mbuluara me fletë të dushkut, mirëpo nuk ka pasur ndonjë motor sharrë. Po 

ashtu, në vend të ngjarjes ka qenë M, punëtor i të akuzuarit, i cili me të parë atë dhe vëllain e tij 

ka ikur, ndërsa i akuzuari i cili ishte duke pritur jashtë malit, në rrugën kryesore, i cili ishte duke 

pritur brenda në veturë, i ka rënë tre herë burisë së veturës “ ” ngjyrë të verdhë- portokalli, që 

nuk kishte ndonjë rimorkio, i ka bërtitur M me shprehjen “ik”, ka marrë M dhe më pas ka shkuar 

në pllacin e tij. I akuzuari J. Th. në vendin ku e ka pritur dhe e ka marrë M, ka qenë në largësi 

rreth 200 metra nga vendi ku ka qenë i pranishëm ai, ndërsa nuk e di se çfarë kishte të veshur i 

akuzuari J. Th.. Gjithashtu, i dëmtuari tha se përpos të akuzuarit dhe punëtorit të tij, në vendin e 

ngjarjes nuk ka parë dikë tjetër. Pastaj, ka njoftuar policinë dhe A. e P., ndërsa për shkak të motit 
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të vështirë, ditën e nesërme nuk kanë shkuar në mal, mirëpo pas një jave, me ekspertin e A. së 

P. në P. kanë shkuar në vendin e ngjarjes, për ta vlerësuar dëmin e pësuar, ndërsa drutë nuk kanë 

qenë aty dhe nuk e di kush i ka marrë. Në malin tim nuk kam shkuar më herët, pasi që policia 

më ka thënë se ata do e kryejnë këtë punë dhe do të veprojnë sipas ligjit, ndërsa nuk ka shkuar 

as në pllacin e të akuzuarit për të parë nëse drutë janë aty. Më tutje, ekspertët e pylltarisë kanë 

përpiluar procesverbalin për prerjen e druve. Pastaj, dyshon se i akuzuari ia ka marrë drutë, pasi 

që ditën kritike e ka hasur nga largësia, nuk e ka parë duke prerë drutë, por punëtorin i tij- M e 

ka parë, i cili ka bindjen se ishte angazhuar nga i akuzuari për t’i kryer punët. Në vazhdim, i 

dëmtuari theksoi se për të shkuar në malin e tij janë dy rrugë: njëra është për këmbësorë, ndërsa 

tjetra rrugë është për veturë, përkatësisht “xhip” dhe mund të shkohet deri në rreth 250 metra 

pranë malit, pasi që nuk mund të shkohet më tej me “xhip”. Nga deklarata e të dëmtuarit në cilësi 

të dëshmitarit, gjykata ka arritur të vërtetoj vetëm faktin se të dëmtuarit i është shkaktuar dëm, 

në atë mënyrë që në pyllin e tij, ia kanë prerë drutë dhe më pas ia kanë marrë. Mirëpo, përpos 

dyshimit të të dëmtuarit se i akuzuari ka qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes dhe pretendimit 

se e ka parë në distancë të pa saktësuar mirë nga i dëmtuari, nuk është provuar se i akuzuari ka 

bërë ndonjë veprim, që do të vërtetonte qenien e veprës penale vjedhja e pyllit nga ana e të 

akuzuarit. Madje, në deklarimin e të dëmtuarit, vërehet qartë pasaktësia dhe pasiguria, i cili 

theksoi se nga distanca që dyshon se e ka parë të akuzuarin, nuk e ka vërejtur se çka ka pas të 

veshur. Gjithashtu, i dëmtuari ka pohuar se në vendin e ngjarjes, përkatësisht brenda në mal nuk 

ka qenë i akuzuari, por punëtori i tij- M ka qenë brenda në mal, ndërsa në këtë rast vetëm dyshon 

se i akuzuari e ka pritur në veturë dhe pastaj janë larguar të dy bashkë. Pastaj, kontradikta e 

deklarimit të të dëmtuarit ekziston në pjesën kur i njëjti thekson se ka dëgjuar një motor sharrë, 

ndërsa në vendin e ngjarjes nuk ka parë ndonjë motor sharrë. Po ashtu, i dëmtuari në asnjë rast 

nuk ka arritur të provoj se i akuzuari ka marrë drutë nga mali i tij, duke treguar se nuk ka shkuar 

në pllacin e tij, për të verifikuar nëse janë drutë e tij. Prandaj, nga këto shkaqe, gjykata vendosi 

që deklaratës së palës së dëmtuar të mos ia fal besimin, pasi që e njëjta ishte në thelb subjektive, 

pa ndonjë pasqyrim konkret në drejtim të vërtetimit të ekzistimit të veprës penale vjedhja e pyllit 

nga i akuzuari, jo e plotë dhe kontradiktore brenda saj. 

 

Në vazhdim, në seancën e shqyrtimit kryesor gjyqësor të datës 08.03.2019, është dëgjuar 

dëshmitari S. Th. (vëllai i të dëmtuarit), i cili ka deklaruar se pajtohet me të gjithë deklarimin e 

vëllait të tij, S. Th., të dhënë në seancën e mëparshme gjyqësore të datës 21.02.2019 dhe nuk ka 

çka të shtoj më shumë. Në vijim, ai theksoi se më datë 06.05.2018 ka qenë në vend të ngjarjes, 

përkatësisht në pyllin ku janë prerë drutë, ku në momentin kur kemi shkuar në këtë vend, kemi 

parë se pylli ishte shkatërruar dhe punëtori i të akuzuarit J. Th.- M ka qenë aty, i cili ka ikur, kam 

tentuar ta zë, por nuk kam mundur, ndërsa kam dëgjuar edhe zërin e borisë, ku i akuzuari i ka 

rënë tre herë edhe pse të akuzuarin nuk e ka parë personalisht, ndërsa më pas kanë shkuar në 

polici për ta lajmëruar rastin. Distanca nga vendi ku ai ka qenë e deri në vendin ku ka qenë i 

akuzuari është rreth 455 metra në vijë ajrore, ndërsa në vijë tokësore është rreth 2500 metra dhe 

nga kjo distancë nuk ka mundur ta identifikoj saktësisht kush është në veturë, ndërsa veturën ka 

mund ta vërej. Ai shtoi se M ka punuar te i akuzuari më parë, ndërsa tani nuk e di nëse punon. 

Përveç veturës së të pandehurit, e cila ishte e tipit “ ”, ngjyrë e verdhë e çelët, model i vjetër, nuk 

ka pas ndonjë mjet tjetër transportues, pylli ishte i zbrazët dhe drutë kanë qenë të shtrira në tokë 

dhe me këtë rast, K i D së K ka bërë vlerësimin e dëmit. Dëshmitari S. Th. deklaroi se ka ndjekur 

nga pas veturën e të akuzuarit dhe punëtorit të tij derisa janë larguar dhe ka vërejtur gjurmët deri 

te shtëpia e të pandehurit, pasi që ka qenë kohë e shiut. Ndërsa, sasia e druve të prerë nuk është 

marrë nga ana e të akuzuarit, pasi që atë ditë nuk ka arritur që t’i marrë, ndërsa nga ana e policisë 

nuk janë njoftuar asnjëherë se ku mund të jenë drutë. Gjithashtu, ai tha se nuk ka pasur ndonjë 

rast kur i akuzuari është hasur duke prerë dru në pyllin e tyre. Në deklaratën e këtij dëshmitari 

kishte i akuzuari. Këto vërejtje, gjykata i mori parasysh, i vlerësoi dhe erdhi në përfundim se të 
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njëjtat janë të drejta dhe të bazuara. Kësisoj, deklarata e dëshmitarit S. Th., që është vëllai i të 

dëmtuarit nga fillimi i saj ishte e dyshimtë, jo kredibile dhe subjektive, pasi që ky dëshmitar 

deklaroi se pajtohet me atë që ka deklaruar vëllai i tij në seancën e mëparshme dhe se nuk ka 

çfarë të shtoj. Nga kjo shihet se i dëmtuari bashkë me këtë dëshmitar, kanë koordinuar dhe 

harmonizuar të gjithë deklaratën dhe atë që do të paraqesin para gjykatës. Aq më tepër, edhe 

përkundër kësaj, në deklaratën e dëshmitarit S. Th. me atë të të dëmtuarit S. Th., vërehen 

mospërputhje të qarta. Në këtë drejtim, i dëmtuari S. Th. në deklarimin e tij ka thënë se i akuzuari 

J. Th. pretendohet se ka qenë në distancë rreth 200 metra nga pylli i tij, ndërsa dëshmitari S. Th. 

ka thënë se i akuzuari ka qenë në distancë rreth 455 metra në vijë ajrore, ndërsa në vijë tokësore 

rreth 2500 metra. Prandaj, dallimi ndërmjet këtyre distancave është tepër e madhe dhe rezulton 

se prania e të akuzuarit është diskutabile dhe vështirë e provuar. Pastaj, dëshmitari në deklarimin 

e tij ka thënë se nga distanca ndërmjet tij dhe të akuzuarit, nuk ka mundur që ta vërejë dhe 

identifikoj se kush ishte në veturë. Tutje, në deklarimin e tij, dëshmitari ka pohuar se asnjëherë 

nuk ka pasur ndonjë rast kur i akuzuari është gjetur duke prerë drutë në pyllin e tyre dhe se drutë 

që janë prerë në ditën kritike nuk janë marrë nga ana e të akuzuarit. Prandaj, gjykata analizoi dhe 

vlerësoi me kujdes deklaratën e dëshmitarit S. Th. dhe vendosi që të njëjtës të mos ia jep besimin, 

në drejtimin kur vetëm pretendohet që i akuzuari të konsiderohet fajtor, për shkak se deklarata e 

dëshmitarit është harmonizuar apo është tentuar që të harmonizohet me atë të të dëmtuarit, 

deklarata ka kontradikta të dukshme, është e mangët dhe tërësisht subjektive. 

 

Po ashtu, në këtë seancë gjyqësore të shqyrtimit kryesor, është dëgjuar edhe dëshmitari 

A. B.. I njëjti deklaroi se me kërkesën e të dëmtuarit S.Th., si kryetar i komisionit bashkë me dy 

anëtarët e komisionit B. O. dhe N. Th., koordinatori i ka caktuar dhe në ditën e cekur në raport, 

kanë shkuar në vendin e ngjarjes, në pyllin privat të të dëmtuarit, me qëllim të vlerësimit të dëmit 

të datës 06.05.2018, kanë bërë matjen e trungjeve, kanë parë shenja që janë prerë trungjet dhe 

kanë përgatitur raportin në zyret e tyre. Sipas dëshmitarit, lloji i druve ishte “ahu”, nëntë trungje 

gjithsej dhe totali 15 m3. Fotografia e parë që është bashkëngjitur në shkresat e lëndës, tregon 

një shtëpi të vogël të ndërtuar në pronë private dhe larg nga pylli i dëmtuar në distancë rreth 2 

kilometra dhe nga kjo fotografi shihet se janë disa dru të prerë para shtëpisë dhe për këtë arsye e 

kanë bërë fotografinë. Tutje, ky dëshmitar tha se nuk është bërë verifikimi dhe krahasimi me 

drutë e tjerë, për faktin se nuk kanë pasur autorizim për të hyrë brenda në shtëpi, por fotografimin 

e ka bërë prej rrugës kryesore, afërsisht 50-60 metra larg. Siç mund të shihet, nga deklarata e 

dëshmitarit A. B. vërtetohet vetëm fakti se i dëmtuari S.Th. ka kërkuar nga A e P që të dalin në 

vendin e ngjarjes, në mënyrë që të bëjnë vlerësimin e dëmit, gjë të cilën komisioni i kësaj 

agjencie e ka bërë, ka realizuar edhe fotografi dhe kanë përgatitur raportin si komision. 

Gjithashtu, nga dëshmia e këtij dëshmitari paraqet dyshimin që në një shtëpi që gjendet afër 2000 

metra nga pylli i dëmtuar, janë parë disa trungje të prera, andaj anëtarët e komisionit kanë bërë 

fotografi edhe të kësaj shtëpie dhe të druve pranë saj, pa pasur një autorizim për ta bërë një gjë 

të tillë dhe as më tepër pa bërë ndonjë krahasim dhe verifikim ndërmjet trungjeve që janë prerë 

në pyllin e të dëmtuarit dhe trungjeve që janë parë në shtëpinë e fotografuar. Së këndejmi, gjykata 

vlerësoi dhe analizoi deklaratën e këtij dëshmitari dhe vendosi që kësaj deklarate t’ia fal besimin 

vetëm në drejtim të asaj që në ditën kritike në pyllin privat, në posedim të të dëmtuarit, janë prerë 

dhe marrë drutë, me çka atij i është shkaktuar dëm. Mirëpo, nga tërë deklarata e këtij dëshmitari, 

në asnjë pjesë të saj nuk provohet e nuk mbështetet dyshimi i qëndrueshëm se i akuzuari ka prerë 

dru nga ky pyll, ka marrë këta dru dhe kështu të ketë kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Në vazhdim, në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 08.03.2019, në cilësi të dëshmitarit 

është dëgjuar edhe B. O.. Ky dëshmitar deklaroi se e mbështet deklaratën e kolegut të tij A. B. 

në tërësi, po ashtu edhe qëndron pranë procesverbalit të vendit të ngjarjes ku e kanë bërë, 

përkitazi me sasinë e druve, llojin e trungjeve si dhe dëmin e shkaktuar, të cilat janë të cekur në 
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procesverbalin e datës 17.05.2018. Nga kjo deklaratë e këtij dëshmitari, nuk vërtetohet dhe 

provohet diçka specifike dhe e veçantë lidhur me këtë rast, përpos asaj që u theksua më lartë nga 

deklarata e dëshmitarit A. B.. 

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor gjyqësor të datës 07.06.2019, si dëshmitar u dëgjua M 

Sh.. Ky dëshmitar deklaroi se më datë 06.05.2018 nuk ka qenë duke punuar tek i akuzuari, por 

ka qenë duke punuar në fshatin J, ku ka mbledhur bimë mjekësore. Në ditën kritike, në malin e 

tyre nuk më kanë takuar e as nuk më kanë parë i dëmtuari S.Th. dhe vëllai i ti, të cilët për herë 

të parë po i shoh në seancë dhe nuk i kam parë asnjëherë më parë. Gjithashtu, i njëjti shtoi se në 

ditën kritike nuk ka qenë në këtë pjesë të vendit, përkatësisht te pylli i të dëmtuarit, e as dy apo 

tri ditë më parë nuk kam qenë në atë pjesë, pasi ai mbledh çaj nëpër male të K dhe rrjedhimisht, 

i akuzuari J. Th. nuk ka qenë apo nuk e di që ka qenë me veturë në atë vend, sepse nuk punon 

tek i akuzuari. Para katër vitesh tek i akuzuari kishte punuar si çoban dhishë, ndërsa i akuzuari 

merrej edhe me prerjen e druve. Ndërsa, vitin e kaluar e ka takuar të akuzuarin, i cili ishte në 

shoqëri të N. Th.- rojtar i pyllit në M e Sh, në vendin e quajtur Sh e M, që gjendet në M e Sh, 

përmbi fshatin J. Me këtë rast, vetëm janë përshëndetir me të akuzuarin dhe ka vazhduar rrugën 

për në fshatin J dhe se nuk ka parë ndonjë gjë në dorë të të akuzuarit. Nga kjo deklaratë e 

dëshmitarit M Sh., vërtetohet fakti se gjatë vitit 2018, përkatësisht në ditën kritike kur ka ndodhur 

ngjarja, i njëjti nuk ka qenë duke punuar tek i akuzuari ashtu siç theksohet dhe pretendohet nga 

ana e të dëmtuarit. Gjithashtu, ky dëshmitar pohon faktin që para katër vitesh ka qenë punëtor i 

të akuzuarit, mirëpo aktualisht punon tjetër punë, pra merret me mbledhjen e bimëve mjekësore 

në malet e fshatit J. Pastaj, i dëmtuari dhe vëllai i tij pretendojnë se ditën kritike kanë parë 

dëshmitarin M Sh duke ikur nga mali i tyre, ndërsa nuk kanë arritur ta dëshmojnë dhe provojnë 

me asnjë fakt e provë të vetme. Madje, ky dëshmitar deklaron se pjesën ky gjendet pylli i të 

dëmtuarit dhe ditën kur ka ndodhur rasti, nuk ka qenë dy apo tri ditë më parë dhe të dëmtuarin 

dhe vëllain e tij nuk e ka parë asnjëherë më herët. Andaj, duke parë qartësinë dhe sqarimin e 

faktit kyç, që në kohën kur ka ndodhur ngjarja në ditën kritike ky dëshmitar nuk ka qenë duke 

punuar të i akuzuari, gjykata pas vlerësimit dhe analizës, vendosi që t’ia fal besimin deklaratës 

së këtij dëshmitari. Kjo edhe për faktin se nga deklarimi i të dëmtuarit dhe dëshmitarit S. Th., në 

asnjë rast nuk është provuar dhe dëshmuar që ditën kritike ka qenë dëshmitari M Sh në malin e 

të dëmtuarit. 

 

Po ashtu, në këtë seancë të shqyrtimit kryesor gjyqësor, është dëgjuar edhe dëshmitari B. 

M.. I njëjti deklaroi se dëshmitarin M Sh. e ka parë në fshat dhe pesë herë nga ai kishte blerë 

boronicë, ndërsa më datë 06.05.2018 nuk ka blerë boronica, pasi që në këtë kohë nuk ka, ndërsa 

M ka fjetur në shtëpinë e domit në fshatin J. Pastaj, ky dëshmitar tha se dëshmitari M Sh nuk e 

di saktë që sa është në fshatin J, mirëpo është sjellë në këtë fshat që dy vite (vjet e parvjet). 

Gjithashtu, M ka qenë në këtë pjesë edhe para një muaji, të cilin e kam vërejtur në vendin e 

quajtur “bubec”, në rrugën kryesore pranë restorantit, 50 metra afër stallës së të akuzuarit. Me 

këtë rast, nuk ka vërejtur që ka pas diçka në dorë, ndërsa atë nuk e ka parë ndonjëherë që në 

malet e K ka prerë dru. Po ashtu, ky dëshmitar theksoi se kalimthi e njeh të akuzuarin J. Th., i 

njëjti ka një stallë në vendin e quajtur “bubec” dhe punon si rojtar pylli. Në këtë drejtim, deklarata 

e dëshmitarit B. M. është në përputhje dhe ndërlidhet me deklaratën e dëshmitarit M Sh. Prej 

kësaj deklarate, vërtetohet fakti se dëshmitari M Sh ka fjetur në fshatin J dhe është marrë me 

shitjen e bimëve mjekësore e që nuk është parë ndonjëherë duke prerë dru. Po ashtu, nga kjo 

deklaratë e dëshmitarit, në asnjë rast nuk u arrit që të provohet se i akuzuari në ditën kritike ka 

qenë në pyllin apo pranë pyllit privat të të dëmtuarit. Kësisoj, gjykata vendosi që deklaratës së 

këtij dëshmitari, t’ia fal besimin në pjesën që i akuzuari nuk është vërejtur apo parë në malet e 

të dëmtuarit dhe se dëshmitari M Sh në kohën kur ka ndodhur rasti, nuk ka punuar tek i akuzuari. 
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Po ashtu, deklarata e këtij dëshmitari, përputhet dhe ka një pajtueshmëri me deklaratën e 

dëshmitarit M Sh. 

 

Pastaj, në seancën e shqyrtimit kryesor gjyqësor të datës 07.06.2019, u dëgjua dëshmitari 

R. A.. Ky dëshmitar theksoi se dëshmitari M Sh vitin e kaluar ka qëndruar- jetuar në fshatin J, 

në shtëpinë e domit- të kulturës me çobanë. M është marrë me mbledhjen e çajit, boronicës, 

luleve e ndonjëherë edhe mollës së egër, ndërsa ai kishte kontakte të shpeshta me M dhe kurdo 

që e ftonte M, ai e voziste atë me veturën e tij “  ”, pasi që e paguante. Po ashtu, më datë 

06.05.2018, ai me veturën e tij bashkë me M kanë shkuar në një festë në fshatin e G, në K të D, 

ku bashkë me ta ishin edhe dy çobanë tjerë. Një festë e tillë organizohet në P më datë 05.05. të 

çdo viti, ndërsa në fshatin e G, K e D, kjo festë organizohet nga data 06.05. – 13.05. të çdo viti. 

Kështu, deklarata e këtij dëshmitari është në ndërlidhje dhe përputhje me deklaratën e dy 

dëshmitarëve tjerë, M Sh dhe B M. Nga një deklaratë e tillë, nuk u vërtetua ndonjë fakt shumë 

me rëndësi, përpos asaj që ditën kritike, dëshmitari M Sh nuk ka qenë në vendin ku ka ndodh 

ngjarja, pasi që i njëjti ishte në fshatin G, bashkë me dëshmitarin R A. Një fakt i tillë është 

vërtetuar edhe nga deklarata e dëshmitarit B M dhe M Sh. Po ashtu, nga deklarata e këtij 

dëshmitari, në asnjë rast nuk përmendet dhe theksohet emri i të pandehurit, në atë mënyrë se ka 

kryer ndonjë veprim lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. Në këtë aspekt, gjykata ia 

besoi fuqinë provuese, në drejtim të asaj se i akuzuari J. Th., nuk është cekur si person që ditën 

kritike ka kryer veprën penale vjedhja e pyllit. 

 

Gjatë kësaj seance të shqyrtimit kryesor gjyqësor, po ashtu u dëgjua dëshmitari N. K. I 

njëjti ka deklaruar se me të akuzuarin janë takuar në një çajtore, por takohet edhe me të 

dëmtuarin, pasi që janë fqinjë dhe jetojnë në një lagje. Gjatë takimit me të akuzuarin, vetëm kanë 

bërë bisedë të zakonshëm dhe nuk kanë pasur ndonjë bisedë specifike. Gjithashtu, i njëjti shtoi 

se nuk ka pas kërkesë as nga i dëmtuari, as nga i akuzuari që të vjen të dëshmoj në këtë çështje 

penale. Nga kjo deklaratë e dëshmitarit N K, gjykata nuk ka arritur të vërtetoj ndonjë fakt 

vendimtar dhe me rëndësi lidhur me këtë çështje penale, andaj duke mos paraqitur ndonjë fakt 

relevant, gjykata vendosi që të njëjtën të mos e marrë për bazë, pra as t’ia fal besim, por as të 

mos ia fal besimin. 

 

Pastaj, në seancën gjyqësore të shqyrtimit kryesor më datë 18.11.2019 është dëgjuar edhe 

dëshmitari N. Th.. Ky dëshmitar theksoi se me profesion është roje pylli, ndërsa më datë 

06.05.2018 ka qenë në punë, ndërsa në këtë ditë nuk e ka takuar në pronën e të dëmtuarit, të 

akuzuarin. Si rojtar i pyllit, është i autorizuar për mbrojtjen e pyllit shtetëror ku mbulon pjesën 

prej 1000 hektar, e jo për pyjet që janë pronë private. Detyrat e tyre si komision kanë qenë që të 

vlerësojnë dëmin në çfarë vendi është, në pyll shtetëror apo në atë privat, të cilin komision Njësia 

e tyre pyjore e cakton për ta bërë një vlerësim të tillë. Dëmi që i dëmtuari e ka pësuar, nuk e di 

se kush e ka shkaktuar, por vetëm i dëmtuari ka deklaruar se kush e ka shkaktuar dëmin. Pastaj, 

ai deklaroi se si anëtar i komisionit ka shkuar në pyllin e të dëmtuarit, për të vlerësuar dëmin e 

pësuar, në bazë të matjes së trungjeve dhe me këtë rast kanë përpiluar procesverbalin të datë 

17.05.2018 me nr. 47/2018. Sasinë e trungjeve të prera nuk e dinte, pasi që ka kaluar një kohë e 

gjatë dhe diametri i tyre ka qenë i ndryshëm, më së miri theksohet në procesverbal, ndërsa në 

vend të ngjarjes nuk kanë qenë ditën kritike, por shumë më vonë, përafërsisht dy muaj në bazë 

të vjetërsimit të prerjes së trungjeve, përkatësisht në bazë të përvojës, trungjet kanë qenë të vjetra 

përafërsisht dy muaj nga prerja e trungjeve. Tutje, dëshmitari theksoi se kanë bërë fotografi nga 

vendi i ngjarjes, kurse lloji i druve të prera ka qenë “ahu”. Vlerën e saktë të dëmit në euro nuk e 

dinte, për shkak se këtë e bënë inxhinieri i pylltarisë. Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar, 

av. A Sh. dhe vet pala e dëmtuar S.Th. paraqiti vërejtje në deklaratën e këtij dëshmitari, vetëm 

në pjesën që ka të bëjë me vjetërsinë e druve të hasura në vendin e ngjarjes. Gjykata vlerësoi dhe 
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analizoi deklaratën e dëshmitarit Neshat Thaqi, përmes së cilës paraqiten fakte të rëndësishme 

lidhur me këtë çështje penale. Fillimisht, përmes saj vërtetohet se të dëmtuarit S.Th. i është 

shkaktuar dëm, me prerjen e trungjeve nga pylli i tij privat, lidhur me të cilin dëm, ky dëshmitar 

si anëtar i komisionit ka bërë matjen dhe vlerësimin e dëmit. Mirëpo, edhe nga deklarata e këtij 

dëshmitari në mënyrë shprehimore thuhet se nuk kanë parë të akuzuarin në vendin e ngjarjes dhe 

se nuk dihet se kush ka mundur që ta shkaktoj dëmin, pra këtë dëm nuk e shkaktuar i akuzuari, 

të paktën nuk është provuar dhe faktuar një gjë e tillë. Ndërsa, duke marrë për bazë dhe duke i 

analizuar vërejtjet e përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar dhe vet palës së dëmtuar, sa 

i përket vjetërsisë së gjurmëve të prerjes së trungjeve, gjykata erdhi në përfundim, se prerja e 

trungjeve apo disa nga trungjet ka mundur të ndodhin edhe para datës 06.05.2018, datë kur është 

lajmëruar nga i dëmtuari se ka pësuar dëm, nga i akuzuari J. Th. Respektivisht, dëshmitari 

deklaroi se vjetërsia e gjurmëve të prerjes së trungjeve mund të jetë rreth dy muaj nga dita e 

prerjes së tyre, çka lë të kuptohet se trungjet mund të jenë prerë më parë, ndërsa i dëmtuari më 

datë 06.05.2018 pasi që ka shkuar në pyllin privat, ka lajmëruar policinë dhe kështu si datë e 

pësimit të dëmit konsiderohet data 06.05.2018. Së këndejmi, gjykata vendosi që deklaratës së 

këtij dëshmitari t’ia fal besimin, vetëm në drejtim të asaj se me rastin e vlerësimit të dëmit është 

konstatuar se i dëmtuari ka pësuar dëm dhe se i akuzuari nuk ka qenë në vendin e ngjarjes, nuk 

është parë duke prerë dru dhe ai nuk ia ka shkaktuar dëmin të dëmtuarit e nuk ka kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet. Aq më tepër, kjo deklaratë përputhet edhe në korrelacion me 

deklaratën e dëshmitarit A B dhe B O, është e qartë dhe saktësisht tregon faktet e dëmit të pësuar 

nga i dëmtuari dhe mos përgjegjësinë e të akuzuarit. 

 

Gjithashtu, në seancën e shqyrtimit kryesor gjyqësor të kësaj date, është dëgjuar 

dëshmitari E. G.. Gjatë deklarimit të tij, i njëjti theksoi se me profesion është ekonomist dhe se 

e ka hapur një biznes për prerjen dhe shitjen e druve. Tutje, dëshmitari tha se me kërkesën e tij 

janë takuar me të dëmtuarin, pasi që kishte dashur që t’ia blej tokën dhe drutë në malin e tij, por 

kur kanë shkuar në pyllin e të dëmtuarit, me këtë rast ka parë se pylli ishte i prerë, përkatësisht 

trungjet ishin të prera, në kohë të afërt dhe me gjasë me motor sharrë dhe me këtë rast, ai është 

tërhequr nga blerja e druve dhe tokës. Në vendin e ngjarjes atë ditë kanë qenë ai, i dëmtuari me 

vëllain e tij dhe dëshmitari H. K. dhe askush tjetër. Gjithashtu, në këtë vend nuk kishte ndonjë 

automjet, përpos disa automjeteve që ishin poshtë, pasi që aty është një restorant dhe ka pasur 

lloje të ndryshme të automjeteve, në mesin e të cilëve ishte edhe makina e të akuzuarit. Ai 

deklaroi se nuk i kujtohet nëse ka pasur ndonjë zë të automjetit apo të burisë, pasi që ka kaluar 

një kohë e gjatë nga ajo ngjarje, mirëpo i akuzuari me sa e di, ka një fermë aty afër dhe veturën 

e lë gjithmonë aty. Gjithashtu, kur kanë shkuar në malin e të dëmtuarit, nuk e ka takuar të 

akuzuarin, por atë e ka takuar në një rrugë tjetër, afër stallës së vet dhe distanca nga vendi ku e 

kanë takuar të akuzuarin deri te mali i të dëmtuarit ishte rreth 1 kilometër. Nga deklarata e 

dëshmitarit E G, vërtetohet fakti që në malin e të dëmtuarit janë prerë trungjet dhe më këtë 

veprim, të njëjtit i është shkaktuar dëm, duke ia dëmtuar pronën private apo duke ia prerë trungjet 

nga pylli privat, pa leje dhe pëlqimin e të dëmtuarit. Po ashtu, nga kjo deklaratë është vërtetuar 

fakti se në asnjë rast nuk është parë i akuzuari J Th në vendin e ngjarjes, përkatësisht nuk është 

parë në malin e të dëmtuarit dhe nuk ka bërë prerjen e as marrjen e druve. Në këtë drejtim, 

gjykata pasi vlerësoi dhe analizoi deklaratën e këtij dëshmitari, vendosi që asaj t’ia fal besimin, 

në segmentin që të dëmtuarit i janë prerë trungjet nga pylli i tij privat, i është shkaktuar dëm atij 

dhe se i akuzuari nuk është parë në malin e të dëmtuarit, nuk është parë duke prerë drurë dhe 

kështu nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim që do të bazonin dyshimin se i njëjti ka kryer veprën 

penale vjedhja e pyllit. 

 

Më tutje, në seancën e shqyrtimit kryesor gjyqësor të datës 18.02.2020, është dëgjuar 

dëshmitari H.K.. I njëjti tha se të dëmtuarin S.Th. dhe dëshmitarin S. Th. i njeh, pasi që i ka 
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fqinj. Para se të ndodh ngjarja për të cilën zhvillohet kjo procedurë penale, është takuar me të 

dëmtuarin dhe dëshmitarin e lartcekur, për të biseduar lidhur me atë nëse do e shesin malin apo 

jo. Nuk i kujtohet saktë data e as muaji kur ka ndodh ngjarja, mirëpo ka qenë në teren, në vendin 

e ngjarjes, ku me këtë rast ka parë dru të prerë, trungje të shtrirë në tokë. Siç i kishte parë, drutë 

kanë qenë të llojit “ahu” dhe të prera me motor sharrë dhe që një kohë të shkurtër, pra të freskëta. 

Në vendin e ngjarjes nuk ka qenë askush, përpos të dëmtuarit, dëshmitarit S Th dhe dëshmitarit 

E G, i cili ka dashur që t’i blejë drutë prej malit privat të të dëmtuarit. Gjithashtu, dëshmitari tha 

se të akuzuarin e njeh, pasi që është fqinj me të njëjtin, ndërsa të akuzuarin nuk e ka parë duke 

prerë dru në vendin e ngjarjes dhe nuk ka parë asnjë veturë. Kështu, përmesë deklaratës së 

dëshmitarit H K, vërtetohet fakti thelbësor që i akuzuari nuk ka qenë i pranishëm, përkatësisht 

nuk është parë nga ana e këtij dëshmitari në vendin e ngjarjes. Po ashtu, nga kjo deklaratë 

vërtetohet se në pyllin privat të të dëmtuarit, janë parë trungjet e prera nga ky pyll, të cilat kanë 

qenë të shtrira në tokë, e që me këtë rast i dëmtuari S.Th. ka pësuar dëm dhe është dëmtuar. 

Prandaj, gjykata pasi analizoi dhe vlerësoi deklaratën e dëshmitarit, vendosi që të njëjtën ta merr 

si të bazuar dhe t’ia jep fuqinë provuese, në atë aspekt që i akuzuari nuk është parë në vendin e 

ngjarjes nga ana e këtij dëshmitari dhe për faktin se në pyllin privat të të dëmtuarit janë bërë 

dëmtime, duke ia prerë drutë nga personi i panjohur. Po ashtu, deklarata e këtij dëshmitari është 

në përputhje edhe me atë të dëshmitarit E G, A B, B O dhe N Th, nga të cilët vetëm deklarohet 

se i dëmtuari ka pësuar dëm, në formë të prerjes së trungjeve nga pylli i tij, mirëpo që nuk 

saktësohet dhe precizohet se ky dëm është shkaktuar nga ana e të akuzuarit.  

 

Gjithashtu, në shqyrtimin gjyqësor të datës 07.09.2020, gjykata ka administruar edhe 

provat materiale dhe atë:  

 

-Leximin e procesverbalit të D për B, P dhe Zh R – Njësia e P në P nr. 47/2018 të datës 

17.05.2018; 

-Shikimin në fotodokumentacionin dhe shkresat tjera të lëndës; 

-Shikimin e CD-së dhe fotografitë, të paraqitura përmes parashtresës së datës 09.06.2020, 

nga përfaqësuesi i palës së dëmtuar. 

 

Nga leximi i procesverbalit të DBPZHR nr. 47/2018 të datës 17.05.2018, është vërtetuar 

se komisioni në përbërje të dëshmitarëve në këtë rast: A B, B O dhe N Th, ka vlerësuar se i 

dëmtuari S.Th. ka pësuar dëm material në vlerë prej 2,077.70 euro, pasi që në pyllin e tij privat 

i janë prerë 13 trungje, në diametër të ndryshëm me vëllim të përgjithshëm 15.208 m3. Duke 

marrë për bazë që vlerësimi është bërë nga ana e ekspertëve të caktuar nga A K P në P, gjykata 

vlerësoi dhe vendosi që kësaj prove t’ia fal besimin e plotë, për faktin se në mënyrë të qartë, 

konkrete dhe të detajuar është paraqitur dëmi që me këtë rast e ka pësuar i dëmtuari S.Th., dëm 

i cili nuk dihet se kush e ka shkaktuar. 

 

Përmes shikimit në fotodokumentacionin në shkresat e lëndës, vërtetohet se në pyllin 

privat  të dëmtuarit, janë prerë trungjet, janë shtrirë në tokë dhe pastaj janë matur nga ana e 

ekspertëve të komisionit për vlerësimin e dëmit. 

 

Me shikimin e CD-së, gjykata ka vërtetuar se drutë të cilat ishin të prera dhe të shtrira 

për tokë në pyllin ku është bërë incizimi nga dëshmitari S Th, prerja e tyre ishte e vjetërsisë së 

madhe. Kjo shihet nga gjethet e trungjeve që janë të prera dhe të shtrira në tokë, gjethe të cilat 

ishin të thara plotësisht, ndërsa trungjet tjera që ishin të paprera dhe në zhvillim e sipër, vërehet 

se gjethet e tyre janë të gjelbëruara dhe aspak të thara. Gjithashtu, nga videoja e shikuar përmes 

CD-së, nuk shihet se ka ndonjë mbetje të freskët të prerjes së trungjeve (byk), që do të vërtetonte 

faktin se videoja është bërë menjëherë pas prerjes së pyllit. Andaj, duke u bazuar në këto fakte, 
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gjykata nuk ia fali besimin kësaj prove, për shkak se autori i kësaj videoje- vëllai i të dëmtuarit, 

ka deklaruar se videoja është bërë në ditën kritike më datë kur është prerë mali, më datë 

06.05.2018, ka parë byk taze nga trungjet e prera dhe papritur kishte dëgjuar një fjalë “ik”. 

Mirëpo, nga shikimi i kësaj videoje, shihet se drutë e prerë nuk janë me gjurmë të freskët të 

prerjes së tyre dhe nuk ka byk të freskët të prerjes së tyre dhe në asnjë rast në video nuk dëgjohet 

ndonjë fjalë “ik”, ashtu siç ka deklaruar dëshmitari S Th dhe si e tillë është kontradiktore dhe pa 

ndonjë vlerë provuese lidhur me rastin konkret. Gjithashtu, gjykata ka marrë për bazë vërejtjet e 

të akuzuarit, lidhur me faktin se incizimi i bërë, nuk dihet se kur është bërë dhe vendi ku është 

bërë ky incizim nuk dihet. Pra. duke qenë i dyshimtë dhe jo i saktë autenticiteti i kësaj videoje, 

duke mos u ditur data kur është realizuar një video e tillë, gjykata vendosi që përkundër faktit që 

është administruar si e tillë, kësaj prove aspak të mos ia jep fuqinë provuese. 

 

I akuzuari J. Th., që nga fillimi i kësaj çështje penale, po ashtu edhe gjatë shqyrtimit 

gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale vjedhja e pyllit, nga neni 358. par. 2. lidhur 

me par. 1. të KPK-së. Në mbrojtjen e tij të dhënë në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se në vitin 

2018 ka punuar si zjarrfikës në pylltari të shtetit dhe si vëzhgues i pylltarisë ku ka zjarre. Në këtë 

pozitë ka punuar për dy vite, ndërsa vendi ku e ka kryer detyrën e tij ka qenë në M e Sh. 

Gjithashtu, i njëjti kishte punuar edhe në pjesën e fshatit K, K e P, ndërsa një pronë të të dëmtuarit 

e di se ku është, në vendin e quajtur “ ”, ndërsa pronat tjera nuk e di se ku i ka. Më datë 

06.05.2018, ka qenë në Prizren, nuk ka shkuar në punë, sepse ka qenë festë. Pastaj, i akuzuari 

deklaroi se që 15 vjet ka një stallë që gjendet në vendin e quajtur “ ”, në pronën e tij, ndërsa në 

një distancë rreth 50-60 metra larg kësaj stalle, gjendet edhe prona e të dëmtuarit, të cilën siç tha 

më lartë, e di se ku është. Pranë kësaj stalle, ai lë veturën e tij apo kushdo që mbetet me traktor 

rrugës e lë aty. Më datë 17.05.2018, punëtorët e pylltarisë, përkatësisht anëtarët e komisionit që 

kanë bërë vlerësimin e dëmit, nuk kanë qenë te stalla e tij. Ndërsa, lidhur me objektin që ekziston 

sipas fotografisë së bërë nga anëtarët e komisionit, ai objekt është stalla e tij dhe drutë që janë të 

palosura pranë këtij objekti, janë të tijat, të cilat dru i ka prerë me letër, përkatësisht me faturë në 

pyllin e shtetit, të cilat fatura i posedon që ka prerë dru dhe ato ia ka prezantuar edhe gjykatës 

gjatë seancës gjyqësore. Drutë të cilat i prenë, ai i përdor për t’i shitur, me qëllim të sigurimit të 

ekzistencës për familjen e tij. Gjithashtu, përpos tij, me prerjen e druve në fshatin K merren edhe 

shumë persona tjerë, në mesin e tyre vet i dëmtuari S.Th.. Më datë 06.05.2018, nuk është takuar 

as me të dëmtuarin S.Th. dhe as me vëllain e tij, dëshmitarin S Th në këtë çështje penale, pasi që 

ka qenë në festën e “Sh Gj”. Në fund, i akuzuari shtoi se me përgjegjësi të plotë deklaron se nuk 

e ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohet, nuk e di se ku e ka malin i dëmtuari, përpos 

pronës që e ka afër stallës së tij. Lidhur me mbrojtjen e të akuzuarit, vërejtje kishte përfaqësuesi 

i autorizuar i palës së dëmtuar, të cilat vërejtje gjykata i mori parasysh, mirëpo i vlerësoi si të 

pabazuara, për faktin se nuk u specifikua se në çfarë drejtimi janë vërejtjet e tij dhe si të tilla 

ishin të paarsyeshme dhe të paqëndrueshme. 

 

Pas analizimit të deklarimit  të dëmtuarit S.Th.,  dëshmitarëve: S Th, A B, B O, N K, N 

Th, E G, H K, procesverbalit të DBPZHR nr. 47/2018 të datës 17.05.2018, fotodokumentacionit 

dhe shkresave tjera të lëndës, gjykata ka vërtetuar se nuk është kontestuese që i dëmtuari S.Th. 

ka pësuar dëm, në formë të prerjes së trungjeve në pyllin e tij privat, me çka është dëmtuar dhe 

shëmtuar prona private e tij. Pastaj, kontestuese nuk është që i dëmtuari ka lajmëruar policinë 

dhe autoritetin e autorizuar pyjor, pas së cilës është formuar komisioni i ekspertëve dhe ka bërë 

vlerësimin e dëmit të pësuar nga i dëmtuari. 

 

Mirëpo kontestuese është nëse i akuzuari ka kryer veprën penale vjedhja e pyllit, nga neni 

358. par. 2. lidhur me par. 1. të KPK-së. Kështu, gjykata ka vlerësuar deklaratën e të dëmtuarit 

S.Th. dhe dëshmitarit S Th, nga e cila përpos akuzave se në vend të ngjarjes kanë parë të 
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akuzuarin bashkë me dëshmitarin M Sh, paqartësisë dhe kontradiktave në thëniet e tyre, nuk 

është arritur të dëshmohet me asnjë fakt dhe provë se i akuzuari ka marrë apo ka vjedhë drutë 

nga mali privat i të dëmtuarit. Pra, pretendimet e të dëmtuarit dhe vëllait të tij- dëshmitarit S Th 

kanë qenë të zbrazëta, në kuptim të ofrimit të fakteve në të cilat do të bazohej dyshimi i bazuar 

mirë se i akuzuari ka kryer veprën penale vjedhja e pyllit. Pastaj, nga analizimi i deklaratave të 

dëshmitarëve A B, B O dhe N Th, dëshmohet dhe provohet saktë që të dëmtuarit i janë prerë 

trungjet nga mali i tij privat, nga e cila prerje dëm i është shkaktuar të dëmtuari, mirëpo nga këto 

deklarata në asnjë rast nuk është deklaruar dhe theksuar se i akuzuari ka bërë prerjen, vjedhjen 

apo marrjen e trungjeve nga pylli privat i të dëmtuarit, çka në të vërtetë përbën objekt të kësaj 

çështje penale. Me deklaratat e këtyre dëshmitarëve, përputhen edhe deklarata e dëshmitarit N 

K, E G dhe H K, nga të cilat dy fakte kryesore paraqiten, që i dëmtuari ka pësuar dëm nga prerja 

e trungjeve në malin e tij dhe që i akuzuari asnjëherë e as në ditën kritike nuk është parë duke 

prerë apo marrë dru nga pylli i të dëmtuarit. Po ashtu, gjykata pas leximi, analizimit dhe 

shqyrtimit të procesverbalit të DBPZHR nr. 47/2018 të datës 17.05.2018 dhe 

fotodokumentacionit, vërtetoi se i dëmtuari ka pësuar dëmin e lartcekur dhe në pyllin e tij kanë 

qenë të prerë trungjet të ndryshme, mirëpo nga këto prova në asnjë formë dhe mënyrë nuk është 

provuar që i akuzuari ka bërë ndonjë veprim që do të formonte elementet e veprës penale për të 

cilën akuzohet. Ndërsa, pas shikimit të incizimit që gjendet në CD, kjo gjykata ka vlerësuar se e 

njëjta është tërësisht e pa bazë, e dyshimtë dhe e zbrazët në ofrimin e fakteve dhe rrethanave të 

rëndësishme lidhur me këtë çështje penale, madje incizimi është kontradiktor dhe në kundërshtim 

me atë që i dëmtuari dhe dëshmitari S Th kanë deklaruar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor. Po ashtu, 

gjykata ka vlerësuar dhe analizuar edhe deklaratën e dëshmitarëve M Sh, B M dhe R A, nga të 

cilat vërtetohet dhe dëshmohet se dëshmitari M Sh, në ditën kritike nuk ka qenë i punësuar tek i 

akuzuari dhe në këtë ditë dëshmitari M Sh dhe R A kanë qenë në një festë në fshatin e G, K e D, 

me çka rezulton se deklarata e të dëmtuarit se në vend të ngjarjes ka qenë edhe dëshmitari M Sh, 

ka qenë vetëm pretendim i pa bazuar në dëshmi dhe fakte. 

 

Gjykata vlerësoi dhe me kujdes analizoi edhe mbrojtjen e të akuzuarit J Th, e cila është 

në harmoni dhe përputhje edhe me të gjitha deklaratat e dëshmitarëve dhe provat materiale, 

përpos deklaratës së të dëmtuarit dhe dëshmitarit S Th dhe videos që ekziston në CD, nga e cila 

provë praktikisht nuk provohet asgjë lidhur me këtë çështje penale. Në këtë drejtim, mbrojtja e 

të akuzuarit e paraqitur në shqyrtim kryesor gjyqësor ishte e qartë, koncize, e plotë dhe pa ndonjë 

kontradiktë brenda saj dhe kësisoj, gjykata vendosi të njëjtës që t’i besoj plotësisht, për shkaqet 

dhe arsyet e theksuara më lartë. 

 

Gjykata pasi që analizoi provat veç e veç dhe lidhshmërinë e provave në tërësi, gjeti se 

nuk është arritur të provohet se në veprimet e akuzuarit J Th, formohen elementet qenësore të 

veprës penale vjedhja e pyllit, nga neni 358. par. 2. lidhur me par. 1. të KPK-së. Andaj, sipas 

qëndrimit të gjykatës nuk është vërtetuar se ditën kritike, më datën 06.05.2018, rreth orës 15:00, 

në fshatin K, K e P, me qëllim të vjedhjes, pret trungjet në pyllin, prona private e të dëmtuarit 

S.Th., në atë mënyrë që shkon në pyllin e të dëmtuarit, ku pret 13 trungje të llojit ahu, me vëllim 

të përgjithshëm prej 15.208 m3, të cilat më pas i dërgonte në pronën e tij me qëllim të shitjes, 

duke i shkaktuar të dëmtuarit dëm material.  

 

Kësisoj, pasi që nga provat e administruara, sipas qëndrimit dhe vlerësimit të gjykatës, 

me asnjë provë nuk është vërtetuar se i akuzuari i lartcekur ka kryer veprime që lidhen me 

elementet dhe figurën e veprës penale, përkatësisht nuk është provuar që ka prerë trungje në pyll 

me qëllim të shitjes, në pajtim me dispozitat e KPPRK-së, gjykata ka shqiptuar aktgjykim lirues. 
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Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike është marrë në bazë të nenit 463. par. 3.. të 

KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u mor në kuptim të nenit 450 dhe 454. par. 

1. të KPPRK-së. 

 

Nga të cekurat si më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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