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Numri i lëndës: 2018:050032 

Datë: 31.01.2020 

Numri i dokumentit:     00799680 

 

P.nr.432/19 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. 

Juridike   F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit F. H. B. nga fshati M., për shkak të 

veprës  penale  vjedhje e pyllit  nga neni 358  par. 2 lidhur  me par. 1 të KP, e duke vendosur 

sipas aktakuzës të PSH në Prizren PP.II.nr.2223-2/17 te dt. 08.11.2017, në shqyrtimin gjyqësor 

të mbajtur me dt.30.01.2020, në prezencë të PSH Besim Susuri, të akuzuarit dhe mbrojtësit av. 

S.  H., muarrë dhe publikisht shpalli,ndërsa me daten 31.01.2020 përpiloi ketë: 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari F. B., nga i ati H., i lindur me dt. 10.05.1973, nga  fshati M., ku dhe tani jeton, 

ka të mbaruar arsimin e mesëm, i martuar, i pa punë, i gjendjes jo të mirë ekonomike, shqiptar 

shtetas i Republikës së Kosovēs. 

 

 Konform nenit  364 paragrafi 1, nën paragrafin 3 të KPP. 

LIROHET  NGA AKUZA 
 

  Se  me datën  10.08.2017 rreth orës 19,40  minuta,  në Parkun Kombëtar “Sh.”, në fshatin 

M.,  Komuna e Suharekës,  në vendin e quajtur “P. i K.” njësia Menaxhuese Malet e  Mushtishtit, 

me qëllim të vjedhjes  pret  me sharrë motorike  trungjet  në pyll, në parkun  e mbrojtur dhe atë  

10 copë dru të njoma të llojit ahu, me  diametër 35,55 cm, me lartësi 21,26 m dhe  me vëllim të 

përgjithshëm  rreth 15,36 m3, duke i bartur  me traktor,  me ngjyrë  të gjelbër, me çrast të 

dëmtuarës  MMPH – Agjenioni për Mbrojtjen e Mjedisit  të Kosovës  - Drejtorisë për  

Administrimin e parkut kombëtar  “Sh.”, i ka  shkaktuar dëm material në shumën prej  4.608.00 

(katërmijë e gjashtëqind e tetë euro). 

 

Me këto veprime kishte për të kryer veprën penale vjedhje e pyllit nga neni 358  par. 2 

lidhur  me par. 1 të KP. 

 

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

 

E dëmtuara Agjensioni  për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës në Prishtinë, udhëzohet  në 

kontest te rregullt civil. 
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A r s y e t i m 
 

PSH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.2223-2/17 te dt. 08.11.2017 ka akuzuar F. H. B. 

nga fshati M., për shkak të veprës  penale  vjedhje e pyllit  nga neni 358  par. 2 lidhur  me par. 1 

të KP,  aktakuzën të cilen gjatë séancës gjyqësore prej fillimit  gjer  në mbarimin e saj e ka 

përfaqësuar PSh Besim Susuri, i cili në tërsi ngel si në aktakuzë,  me  kërkesë  që i akuzuari të 

shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Mbrojtësi av. S.  H. në seancë  ka deklaruar se nga provat  e administruara ne  shqyrtim 

gjyqësor  nuk është  provuar  fajsia e të akuzuarit. Akuza është ngritur  mbi bazën e fajsis së 

supozuar pasi qe  dëshmitaret  provuan faktin se  nuk kanë pasur kontakt  fizik diten kritike me 

të akuzuarin, apo ta ken parë  të akuzuarin F. B., me kërkesë  që  gjykata  te nxjerrë aktgjykim 

lirues. 

 

   I akuzuari  në séancë  nuk e ka pranuar  fajsin, gjykata  administroi me  provat ku ka 

dëgjuar  dëshmitaret  A. D., A. G., ka bërë leximin e deklaratave  të dëshmitarve M. E. dhe F. 

B., ka  berë shiqimin  në fletëparaqitjen e rojtarit te pyllit  nr. . dhe fotodokumentacioni, të cilat 

gjinden në lendë  si prova materiale të paraqitura  nga ana e  PTH në Prizren. 

 

 Dëshmitari A. D. në seancë ka deklaruar se une punoi si roje pyllit  në Parkun kombtar 

“Sh.”.  Me dt. 10.08.2017 rreth orës 19,48 minuta  njesia menagjuese malet e  M. duke dal nga 

pylli tek Stani i D. G.,  tek vendi “P. i K.”, kemi hasur  personin duke  transportuar  druj. Ne 

kemi  hasur  në 4 traktora  dy prej të cilëve  janë  ndaluar ndërsa  dy tjerë janë kthyer  mbrapa 

dhe janë larguar  nga  vendi ku unë kam qenë me veturë. Aty ku keta kan shkuar  vetura  nuk 

shkon, të akuzuarin ateherë  nuk e kam njohur mirëpo  të njëjtin e ka njohur  dhe identifikuar 

kolegu  im  A. G.. Në vendin  ku këta kanë dal nga  pylli  me teknikun e pylltaris kemi  bërë 

shiqimin  dhe fotografimin e trungjeve të prera  fotot të cilat besoi se i keni në shkresat  e lëndes, 

ku kanë qenë të prera  10 cop  druj me diametër  rreth 35  cm, vëllimi i pergjithshëm ka qenë  

15.36 m3 dhe  janë transportuar me traktor  ngjyrë të kaltër prodhimi ka qenë i pa njohur  për  

mua. Vendi ku janë prer  druj dhe vendi ku është hasur i akuzuari  kanë largësi rreth  500 m,  sa 

druj ka pas te ngarkuar  nuk e di pasi qe  i akuzuari nuk është ndal, ndersa  kemi berë  

identifikimin e drujve te prera nga të dyshuarit të cilet   u ndalen dhe kemi konfiskuar   drujt të  

ngarkuara  në traktor dhe  me ato druj janë përputhur edhe trungjet e prera. Përsonat  qe janë 

ndalur   kanë qenë M. E. dhe F.  B.. Vendi  ku kemi qenë  ne dhe personat qe janë larguar  me 

traktor  ka qenë largësia   rreth 30 metra, ku  kolegu A. G. ka  deklaru se po e njof  dhe për atë 

arsye  sju kemi vu pas. Kan qenë 4 traktora  ku me radhë i treti ka qene i akuzuari.Në shqyrtimin 

e dt.30.01.2020 pas rigjykimit në pyetjen e prokurorit se a keni pasur kontakt me të akuzuarin 

është përgjigjur jo pasi ne kemi qenë duke u marr me dy traktoret tjerë të ndaluar ndërsa në 

pyetjen e gjykates se a është këtu u akuzuari personi që keni parë në pyell diten kritike ka 

deklaruar se nuk mundem ta identifikoj pasi që ka kaluar kohë dhe ka pasur veshje tjetër. 

 

 Dëshmitari A. G. në seancë ka deklaruar se drejtë per së drejti ka qenë  i ngarkuar  me 

parkun roja e parkut kolegu A. D., ndërsa  ne patrollojmë bashkë. Unë i përgjigjem  Agjensionit 

pyjor. Ditën kritike kemi dal në teren  në pjesën e M.  tek vendi “S. i B.”, kemi dëgjuar  zhurmën 

e traktorave, kemi dal në rrugë dhe kemi parë 4 traktora të ngarkuar  me druj. Konfiguracioni i 

terenit është shumë i pjerrët përpjet - teposht, i akuzuari ka qenë duke u ngjitë përjet ndërsa  dy 

tjerët që  i kemi ndal duke rënë teposhtë ,atyre i kemi marrë shenimet  ndërsa  dy të tjerët  deri 

sa na po i marrim shenimet e të parëve  janë kthyer mbrapa  duke u kthyer mbrapa kan rënë 

teposht dhe nuk janë parë ngase konfiguracioni i terenit është i till dhe të njëjtit nuk i kemi ndalu. 

Ne kemi hasur F. B.  me traktor të ngarkuar  duke transportuar  druj ku ka qenë largësia  rreth 30 
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-40 metra . Ka qenë me traktor  ngjyrë të gjelbert  por tipin nuk jamë i sigurte  a është fijat  apo  

diqka tjeter, por  është karaktaristik dhe e njohim traktorin e tij, me ate rast  F. ka qenë i treti me 

radhë, dy të paret i kemi ndal ndërsa i treti dhe i katërti kanë ikur. Me të akuzuarin nuk kemi 

kontaktuar dhe nuk kemi bërë kontroll rutinor në traktor.Ne rigjykim ka shtuar se nuk e din 

vendin ku janë prerë drunjët ,sa trungje janë prere e as vëllimin e tyre ,pasi nuk ka qenë në vend 

ngjarje ngase është përgjegjsi e parkut kombtar ai teren. 

 

Dëshmitari M. E. deklarata e të cilit është lexuar në seancë kishte deklaruar se te 

akuzuarin e njof si figurë, në vitin 2017  jam hasur nga rojtari i pyllit A. D. dhe A. G. tek vendi 

i quajtur “S. i B.” rreth orës 4  apo 5 të pas dites  nuk jam i sigurt për oren , ku me mua ka qenë 

edhe F.  B., ku edhe  jam denuar  nga kjo gjykate.   Me atë rast  unë kam degjuar edhe zhurm të 

traktorve  tjeter, por  tereni është përpjetëze e madhe  dhe  nuk i kam parë personat tjerë. Prej 

vendit  ku jemi hasur  nga rojtari e deri te ajo perpjetëza është rreth 300 metra ku mund te shifet 

traktori, ndersa  prapa saj nuk mund te  shifet. Të nesermen F. e kam pare në Stacion policor  bile 

edhe jam habitur kur e kam pare  si te akuzuar. P. i K. është  pjese e Parkut Kombtar. 

 

Dëshmitari F.  B. dekalarata  e të cilit është lexuar në seancë, ka deklaruar se ne vitin 

2017  jam hasur nga rojet e pyllit A. D. dhe A. G.,  ku kam qene  me vellaun tim dhe  M. E.. Me 

ate rast  kam degjuar  zhurmë të traktorit  në largësi  afërsisht prej 150 metra, por persona tjerë 

nuk kam parë , ka qene ora  rrethe  18 apo 19, F. e njof vetem si figur, e di qe  është nga fsh.M.. 

Rojaret vetem mi kan marre shenimet e mija ndersa  F.  te nesermen e kam pare  ne polici. 

I akuzuari F. B. në seancë ka deklaruar se me daten 10.08.2017  rrethe ores  19,00 kam 

qenë në fshat dhe nuk kam qenë në pyell, rojtaret  A. G. e  njof me heret ndërsa A. D. me vonë, 

me ta nuk kam raporte të keqija me asnjërin. 

Gjykata ka vlerësuar dhe shqyrtuar edhe mundësin e daljes në vend ngjarje me qëllim të 

identifikmit të vendit të ngjarjes dhe vlersimit të dëshmive kundërthënse të dëshmitarve të 

akuzës dhe  mbrojtes për të konstatuar me saktësi nëse nga vendi ku kanë qenë ditën kritike 

dëshmitari A. D. dhe A. G. a ka mund të shihen personi që ka drejtuar traktorin dhe sa është 

distanca në mes vendit ku kanë qenë këta dëshmitar dhe vendit ku supozohet se është parë i 

akuzariti ,sygjerim ky i dhënë edhe nga Gjykata e Apelit por ka gjetur se për shkak të kushteve 

teknike mungeses së automjetit të terenit,borës,konfiguracionit të terenit nuk mund të 

realizohet një gjë e till. 

Nga provat e administruara  gjykata  nuk ka arritur që përtejë dyshimit të bazuar të 

vërtetoj se i akuzuari është kryers i vepres penale që i vëhet në barr ,ai nuk është hasur duke prerë 

dru në pyellin e mbrojtuar-parkun kombtar”Sh.” , nuk ka arritur të vërtetoj vendin,sasin e 

trungjeve të prera,diametrin dhe vëllimin e tyre  e as vleren e dëmit të shkaktuar. 

 

Te ky përfundim gjykata ka ardhur  nga degjimi i deshmitarve  A. D. i cili në dëshmin e 

tij ka provuar se diten kritike kishte takuar në vend ngjarje M. E. dhe F. B. të cilet edhe i kishin 

ndaluar dhe legjitimuar dhe  dy persona të tjerë të cilet për shkak të konfiguracionit të terenit 

kishin ikur ,ata persona  nuk i kishte njohur por A. G.,i kishte thën se është këtu i akuzuari. Në 

shqyrtimin gjyqësor pas rigjykimit nuk ishte në gjendje ta identifikonte të akuzuarin nëse ky 

ishte personi që kishte parë në vend ngjarje diten kritike.Ky dëshmitar ka dëshmuar se në vend 

ngjarje janë prerë 10 trungje me diameter rreth 35 cm në vëllim të përgjithshem 15.36 m3 po 

ashtu ka dëshmuar se  trungjet  e prera si në fletëparaqitje dhe fotodukomuntacion janë përputhur 

me drutë e konfiskuara në traktoret e këtu dëshmitarve M. E. dhe F. B..Qka rezulton se për të 

njëtat trungje dhe dru të cilat janë konfiskuara nga dëshmiatret e dëgjuar po ndiqet edhe i 

akuzuari, qka këtë dëshmi e bënë konfuze dhe jo bindëse për gjykaten. 
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 Me dëshmitaret M. E. dhe F. B. ka provuar faktin se në vend ngjarje diten kritike janë 

gjendur ata . Ata  janë takuar me rojtarët për qka edhe janë denuar me aktgjykim të plotë 

fuqishem  . Për të njëjten sasi ,vëllim dhe vlerë të trungjeve të prera,në vendin e njëjtë ,në kohen 

e njëjt si në aktakuzë janë denuar ata. Me këta dëshmitar nuk u provua se diten kritike në vend 

ngjarje ishte edhe i akuzuari pasi që të dy në dëshmin e tyre theksuan se në një distanc 150-300 

metra kanë dëgjuar zhurmen e traktorve por nuk kanë asnjë person tjetër aty.   

 

Dëshmitari A. G. rojtari pyellit edhe pse pohon se ka parë të akuzuarin në vend ngjarje  

nuk është bindes për gjykaten pasi që i njëti theson se për shkak të konfiguracionit të terenit dy 

traktor janë kthyer mbrapa dhe nuk kan mund ti ndalin dhe identifikojnë edhe pse  vetëm 30-40 

metra largësi kan qenë nga ata. Ky dëshmitar nuk ishte në gjendje të identifikoj 

vendin,sasin,diamentrin dhe vëllimin e trungjeve të prera pasi thotë se nuk ka qenë në vend 

ngjarje ku janë prer ato,përkundër se në dëshmin e tij thotë se drut kanë qenë të njoma . Se kësaj 

dëshmie nuk mund ti falet besimi u provua edhe me faktin se dëshmitaret e akuzes duke 

përshkruar traktorin e të akuzuarit i pari thotë se ka qenë me traktor të kaltërt ndërsa i dyti me 

traktor të gjelbërt që janë në kundërshtim të plotë njëra me tjetrën. 

Dëshmia e këti dëshmitari është në kundërshtim me dëshmit e dëshmitarve F. B. dhe M. 

E. ku thuhet se distanca nga vendi ku janë dëgjuar traktoret e tjerë me vendin ku ishin ndaluar 

ata ishte mes 150-300 metra dhe për shkak të terenit të pjerrët nuk kishin pamje të personave ,po 

ashtu dëshmia e tij është në kundërshtim me fletëparaqitjen nr../17 pasi aty përshkruhet vendi 

koha ,mënyra,sasia ,diametri dhe vëllimi i trungjeve të prera si dhe mjeti me të cilin janë prerë 

ato dru ndërsa në shqyrtim gjyqësor deklaron se nuk ka qenë në vend ngjarje ku janë prerë 

drunjët,nuk i ka parë trungjet e prera ,nuk di për sasin ,diametrin e trungjeve të prera , vëllimin 

e tyre  dhe si e till kjo  dëshmi nuk është bindëse për gjykaten.   

 

Gjykata ka vlersuar edhe raportin policor,fletëparqitjen e rojtarit të pyllit dhe 

fotodokumentacionin dhe ka gjetur se të gjitha këto prova flasin për vendin,kohen,sasin dhe 

vëllimin e njëjt të drunjëve  mbi bazet e të cilave prova edhe janë gjykuar këtu dëshmitaret M. 

E. dhe F. B. andaj edhe si të till nuk provojnë fajsin e të akuzuarit dhe si të tilla janë jo bindëse 

për gjykaten . 

 

Gjykata ka vlersuar si bindëse mbrojtjen e të akuzuarit se nuk është identifikura personi 

, mjeti e as lloj dhe  sasia e drunjëve për të cilat akuzohet. Kjo mbrojtje është në përputhje me  

dëshmit e dëshmitarve A. D.  i cili nuk ishte në gjendje ta identifkonte as në shqyrtim gjyqësor 

të akuzuarin,ngjyren e traktorit të tij dy dëshmitaret e akuzes e thon të ndyshme,nuk është 

vëertetuar sasia e trungjeve të prera dhe vëllimi e druve në traktor . 

 

Andaj nga të gjeturat si më lartë e duke u udhëhequr edhe nga parimi i prezumimit të 

fajsisë  lidhur me mëdyshjet për ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen, gjykat ka gjetur 

se nuk ka prova që  vërtetojnë se në veprimet e të akuzuarit  formohen elementet qenësore të 

vepres penale që i vëhen në barrë për qka edhe në , mbështjetje me nenin 364 par.1 pika 1.3 

nxjerr aktgjykim lirues. 

  

 

 

  Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463  të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 454 par. 1 të KPP. 
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GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr. 432/19 të dt. 30.01.2020 

 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

 Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e pranimit të tij ankesa  dorëzohet përmes  kësaj gjykate, 

në kopje të mjaftushme për palët dhe gjykatën. 


