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Numri i lëndës: 2018:050740 

Datë: 16.07.2019 

Numri i dokumentit:     00410414 

 

P.nr. 685/2017 

 

GJYKATA THEMELORE-PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divisioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari, me pjesëmarrjen e 

procesmbajtëses Selvije Bylykbashi praktikante e kësaj gjykate, në çështjen panale kundër të 

pandehurit K. B. nga fshati M. komuna Suharekë për veprën penale vjedhje pylli nga neni 358 

parag.2 të Kodit Penal te Republikës së Kosovës (KPRK) sipas aktakuzës PP/ II.nr. 1501-8/17, 

të dt.18.10.2017, në seancën e shqyrtimit gjyqsor të datës 10.07.2019 në prani të prokurorit të 

shtetit Shpend Binaj, të akuzuarit K. B., të dëmtuarës përfaqësusës me autorizim av. shtetrore 

S. R., mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 15.07.2019 përpiloi  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 Ndaj të akuzuarit K. B. nga i ati S. dhe e ëma F. e gjinisë K. i lindur me 03.02.1972 në 

fshatin M. komuna Suharekë, ku edhe jeton, me numër personal ............. ka kryer shkollimin e 

fillore, i martuar, i gjendjës së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Konform nenit 363 parag.1 pika 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës 

(KPPRK), 

 

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

 

Gjëja se, 

 

Me datë 24.04.2017, rreth orës 14:30 minuta, në njësinë menaxhuese “M.”, tek vendi i quajtur 

“B.” pjesë e territorit të Parkut Kombëtar “Sharri, në të cilën ndalohen shfrytëzimi ekonomik i 

të mirave të natyrës në cilësinë e parkut të mbrojtur, me qëllim të vjedhjes është hasur në 

vendin e ngjarjes nga ana e personit përgjegjës të drejtorisë pë adminsitrimin e parkut kombëtar 

“Sharri”, i pandehuri ka prerë me sharrë motorike dhe është hasur duke e bartuar 1(një) copë të 

llojit “Ahu” me vëllim të përgjithëshëm  5.53m3, me ç’rast Agjencionit pë Mbrojtjen e 

Mjedisit i shkakton dëm material 

 

-me ketë veprim kishte për të kryer veprën penale vjedhja e pyllit nga neni 358 para.2 të 

Kodit Penal te Republikës së Kosovës (KPRK) 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në ngaresë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 
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I dëmtuari Agjencioni i Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit- Drejtoria për Admistrimin e Parkut 

Kombëtar “Sharri”  nga  Prishtina  për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzën 

PP.II.nr.1501-8/17 të datës 18.10.2017  ka akuzuar K. B. shkak të veprës penale vjedhja e pyllit 

nga neni 358 parag.2  të Kodit Penal te Republikës së Kosovës (KPRK), aktakuzën të cilen në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor të mbajtura me dt. 10.07.2019 në prani të prokurorit të shtetit, të 

akuzuarit, të dëmtuarit , prokurori i shtetit gjatë seacës së shqyrtimit  gjyqësor u tërhoq nga 

ndjekja e mëtejme  ndaj të akuzuarit K. B., duke konstatuar se në këtë çështje penale kemi të 

me një vepër penale për të cilën është gjykuar me aktgjykim PP II nr.623/17 të datës 

18.04.2019 në bazë të aktakuzës PP II nr. 1280-6/17 të datës 14.09.2017, ku është vërtetuar 

fakti se K. B. për të njejtën vepër penale, është gjykuar me aktgjykimin të plotëfuqishëm të 

kësaj gjykate numër PP II nr. 623/17 të dt.18.04.2019,  ngase u vërtetua se data e kryrjes së 

veprës, koha e kryrjes së veprës, vendi i kryrjes së veprës penale është i njejtë si me aktakuzën  

PP II nr. 1280-6/17 të dt.14.09.2017 me aktakuzën PP II nr. 1501-8/17 të dt.18.10.2017 që i 

vihet në barrë këtu të akuzuarit, kështu që qështja është  qështje e gjykuar (res judicata)  andaj 

për ketë arsye tërhiqem nga ndjekja penale e mëtutjeshme  ndaj Kadri Behluli nga akatakuza 

me PP II nr. 1501-8/17 të dt.18.10.2017 . 

 

Prokurori i shtetit pas deklarimit në  shqyrtimin  gjyqësor se tërhiqet nga aktakuza 

PP.II.nr.1501-8/17 të datës 18.10.2017, gjykata pushon procedurën penale dhe refuzon 

aktakuzën ndaj të akuzuarit K. B., duke u bazuar në nenin 363 parag.1 nën parag.1.1 të Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK). 

 

             Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar në kuptim të nenit 454 par.1.  

të KPP-së. 

 

           Vendimin që të dëmtuarit lidhur me kërkesën pasurore juridike të shkaktuar me këtë 

vepër penale të udhëzoj në kontest civil, gjykata e bazoi në nenin 463 parag.3 të Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK). 

 

                      GJYKATA THEMELORE-PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË,  

                                Departamenti i Përgjithshëm –Divizioni Penal 

       P nr. 685/2017 dt. 10.07.2019 

  

   

  Procesmbajtësja                                           Gj y q t a r i 

 Selvije Bylykbashi                            Lavdim Bajraktari 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 


