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                   PA1.nr.1042/2019 

 NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin penal të 

përbërë nga gjyqtarët Gani Zabeli, kryetar i kolegjit, Afrim Shala dhe Shqipe Qerimi, 

anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Jeton Leci, si 

procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të akuzuarit S.T. nga fshati ..., Komuna e 

Kllokotit, për shkak të veprës penale vjedhja e pyllit nga neni 358 paragrafi 1  të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë 

Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.235/2017, të datës 5 korrik 

2019, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan, Dega në Viti, 

P.nr.103/2017, të datës 10 prill 2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 11 nëntor 

2019, mori këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjilan, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, Dega në Viti, P.nr.103/2017, i datës 10 prill 

2019, VËRTETOHET.  

 

 

A r s y e t i m  

 

 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Viti me aktgjykimin e lartcekur, të akuzuarin S.T., 

e ka liruar nga akuza për shkak të veprës penale vjedhja e pyllit nga neni 358 paragrafi 1  

të KPRK, pasi që nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprën penale e cila i vihej në 

barrë. 

Shpenzimet e procedurës penale është vendosur që të paguhen nga mjetet buxhetore të 

gjykatës. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë Prokuroria Themelore në 

Gjilan, për shkak të shkeljes së ligjit penal, shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, si dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, duke i 

propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës që ankesën ta aprovoj si të bazuar, ndërsa ta 

anuloj aktgjykimin e ankimuar dhe çështjen ta kthej në rigjykim dhe rivendosje. 
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Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/II.nr.1058/2019, të datës 26 gusht 

2019, ka propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në 

Gjilan, ndërsa çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendim. 

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pasi mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj 

shkresat e lëndës dhe analizoj aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 394 të Kodit të 

Procedurës Penale (KPP), konstatoj se :  

- ankesa është e pabazuar.  

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan theksohet se aktgjykimi i ankimuar është 

përfshire me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 paragrafi 

1 nën-paragrafi 1.12. të KPP, për shkak se aktgjykimi i ankimuar nuk është përpiluar 

duke u bazuar në nenin 370 të KPRK. Në aktgjykimin e ankimuar nuk janë paraqitur në 

mënyrë të qartë dhe të plotë faktet dhe provat të cilat konsiderohen të vërtetuara apo të 

pavërtetuara, nuk është vlerësuar saktësia e provave të paraqitura në aktakuzë, 

posaçërisht dëshmia e dëshmitarit K.I. i cili ditën kritike kishte qenë në vendin ngjarjes, 

si dhe fletëparaqitja për dëmtimin e pyllit, nga të cilat prova bindshëm vërtetohet se i 

akuzuari S.T. e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar. Gjykata e shkallës së 

parë nuk është dashur që të akuzuarin ta liroj nga akuza, për shkak se në shkresat e lëndës 

ka prova të mjaftueshme dhe bindëse që vërtetojnë përgjegjësinë penale të tij. Me 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë gjendja 

faktike e që si rrjedhojë e kësaj bënë që aktgjykimi i ankimuar të jetë i paqëndrueshëm. 

Prokurori i shtetit ka paraqitur prova personale dhe materiale ku janë dëgjuar dëshmitarët 

K.I., K.F. dhe zyrtari policor A.B., ndërsa i akuzuari nuk ka mundur të arsyetoj mos 

prezencën e tij në ditën, kohën dhe vendin kur është kryer vepra penale. Andaj, duke u 

bazuar në të dhënat e lartcekura, Prokuroria Themelore në Gjilan i ka propozuar Gjykatës 

së Apelit të Kosovës si më lart. 

Sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës, pretendimet e 

paraqitura në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan janë të pabazuara. Aktgjykimi i 

ankimuar nuk është përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale siç 

pretendohet në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjilan, siç nuk është përfshirë as në 

shkelje tjera të dispozitave të procedurës penale për të cilat Gjykata e Apelit e Kosovës 

kujdeset sipas detyrës zyrtare, duke u bazuar në nenin 394 paragrafi 1 nën-paragrafët 

1.1.-1.3. të KPP. Aktgjykimi i ankimuar është përpiluar sipas ligjit, dispozitivi i të njëjtit 

është i qartë dhe i kuptueshëm, si dhe nuk është në kundërshtim me vetveten e as me 

arsyetimin e të njëjtit. Në arsyetim të aktgjykimit të ankimuar, gjykata e shkallës së parë 

ka paraqitur arsyet bindëse dhe të mbështetura në baza ligjore, mbi bazën e të cilave ka 

nxjerr konkludimet e saj përkitazi me veprën penale dhe me përgjegjësinë penale të të 

akuzuarit S.T.. Konkludimet e gjykatës së shkallës së parë në lidhje me faktet vendimtare 

në këtë çështje penale gjejnë mbështetje në prova të administruara gjatë seancave të 

shqyrtimit gjyqësor dhe të njëjtat janë të bazuara edhe në dispozitat përkatëse ligjore. 



 

3 

 

 

Vlerësimi dhe analizimi i të gjitha provave është bërë në mënyrën e duhur, duke u 

mbështetur në dispozita ligjore dhe pas një vlerësimi dhe analizimi të tillë, gjykata e 

shkallës së parë ka nxjerrë konkludimet e caktuara lidhur me faktet vendimtare, që i 

referohen përgjegjësisë penale të të akuzuarit të lartcekur, me të cilat konkludime 

pajtohet edhe kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

Sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës të Apelit e Kosovës edhe gjendja faktike në 

këtë çështje penale është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, për faktin se me 

provat e administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar përtej 

dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari S.T. të ketë kryer veprën penale për të cilën është 

akuzuar. Me asnjërën nga provat e administruara gjatë seancës të shqyrtimit gjyqësor nuk 

është vërtetuar nëse i akuzuari S.T. të jetë personi i cili e ka kryer veprën penale për të 

cilën është akuzuar dhe i cili të jetë takuar nga dëshmitarët ditën kritike. Asnjëri nga 

dëshmitarët e dëgjuar gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk ka deklaruar se i akuzuari S.T. të jetë 

personi që është takuar ditën kritike. Në këtë, drejtim dëshmitari K.I., roje e pyllit gjatë 

seancës së shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike kishin qenë në vendin e 

ngjarjes së bashku më teknikun e pylltarisë K.F.n dhe një patrullë të policisë, ku me atë 

rast në të njëjtën kohë kishin ardhur dy qerre me kuaj të ngarkuara me dru. I njëjti i kishte 

ndalur këto dy qerre dhe në prezencë të policisë ia kishin kërkuar letërnjoftimet 

personave, mirëpo të njëjtit nuk i kishin pasur me vete, kështu që të njëjtit ia kanë dhënë 

shënimet se bëhet fjalë për T. M. S., si personi i cili kishte pasur të ngarkuar në qerre 45 

copa dru. Kur dëshmitarit K.I. i është parashtruar pyetja gjatë shqyrtimit gjyqësor se a e 

ke takuar të akuzuarin në vendin e ngjarjes, i njëjti është përgjigjur se “një milion përqind 

nuk jam i sigurt, sepse te pjesëtarët e nacionalitetit serb po kemi probleme për t’i 

identifikuar”. Në anën tjetër, edhe dëshmitari K.F. gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

ka deklaruar “se i akuzuari S.T. nuk është personi që e kemi takuar ditën kritike”. Përveç 

këtyre, edhe dëshmitari A.B. zyrtar policor gjatë deklarimit të tij në shqyrtim gjyqësor 

kishte theksuar se personin që është në seancë (të akuzuarin S.T.) nuk e njoh dhe nuk e di 

se a ka qenë ky person apo jo ditën kritike. Andaj, duke u bazuar në këto që u thanë më 

lart, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës i vlerëson si të drejta përfundimet e 

gjykatës së shkallës së parë, përkitazi me faktet vendimtare në këtë çështje penale, ngase 

me provat e administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor nuk ka mundur të 

vërtetohet përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se i akuzuari S.T. ta këtë kryer veprën penale 

për të cilën është akuzuar, ngase asnjëri nga dëshmitarët e dëgjuar nuk ka deklaruar se i 

akuzuari është personi që është takuar ditën kritike me qerre me dru. Prandaj, duke u 

bazuar në të dhënat e lartcekura, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës konstatoj 

se gjendja faktike në këtë çështje juridike penale është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe 

të plotë, kështu që edhe përkitazi me këtë bazë ankimore pretendimet e Prokurorisë 

Themelore në Gjilan nuk qëndrojnë, kështu që edhe gjykata e shkallës së parë drejtë ka 

vepruar kur të akuzuarin e ka liruar nga akuza. 

Duke u bazuar në këto që u thanë më lart e në bazë të nenit 401 të KPP, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti i Përgjithshëm 

PA1.nr.1042/2019, më datën 11 nëntor 2019 

Bashkëpunëtori profesional,             Anëtarët e kolegjit:                 Kryetar i kolegjit,                                                    

           Jeton Leci                                   Afrim Shala                           Gani Zabeli 

      ________________                    _______________                 ________________ 

                  

                                                             Shqipe Qerimi 

                                                         ________________ 

 

 


