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PKR.nr. 286/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA, Kryetarja e trupit gjykues Naime Krasniqi - Jashanica me gjyqtarët Lutfi Shala dhe 

Vesel Ismajli anëtar të trupit gjykues, me procesmbajtës Dardan Hoxha – zyrtar ligjor, në 

çështjen penale kundër të pandehurit A. Sh., për veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar” nga neni 422 par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Prishtinë-Departamenti i Krimeve të Rënda PP/I.nr.78K/2018, të datës 29.10.2018, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor verbal – publik, në prezencë të Prokurores së Shtetit Dulina 

Hamiti, L. M. – përfaqësues ligjor i të dëmtuarës Agjencia Pyjore e Kosovës, të pandehurit A. 

Sh., me dt. 27.12.2019, publikisht shpalli, dhe morri  

 

 

A K T GJ Y K I M 

I pandehuri: 

 

 

1. A. Sh., nga i ati A. dhe e ëma M., e gjinisë K., i lindur me dt. ..., në fshatin D. KK D., 

me vendbanim në fshatin S. e V. – Komuna e F. K., me nr. personal të identifikimit ..., i 

punësuar si roje pylli, në rajonin e F. K., i martuar, baba i katër fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Në vështrim të nenit 364 par. 1 pika 1.3 të KPPRK-së, 

 

LIROHET NGA AKUZA 

Sepse:  

I pandehuri A. Sh., në cilësinë e personit zyrtar – Rojtar i Pyjeve pranë Komunës së F.K., nga 

fillimi i muajit janar të vitit 2017, deri me datën 19.07.2017, duke shfrytëzuar detyrën apo 

autoritetin zyrtar nuk i ka përmbushur detyrat e tij zyrtare për mbrojtjen dhe ruajtjen e Pyjeve, 

për të cilat ka qenë i ngarkuar në terrenin e tij në G. dhe G.1, për të cilin ishte përgjegjës për 

mbrojtje dhe ruajtje të pyjeve ka ndodhë dëm pyjor i paarsyetuar prerja ilegale e pyjeve, me ç 

‘rast i pandehuri A. Sh. i ka shkaktuar dëm të përgjithshëm prej 478.93.40m³, në vlerë prej 

43.103.70 euro, të dëmtuarës Agjencisë Pyjore të Kosovës.  

 

Me çka i pandehuri do të kryente veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

nga neni 422. par. 1 të KPRK-së. 
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Sepse nuk është provuar se i pandehuri ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar” nga neni 422 par. 1 të KPRK-së. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e mjeteve buxhetore të gjykatës, në pajtim me 

nenin 454 par.1 të KPPRK-së. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të Rënda, pranë kësaj Gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/I.nr.78K/2018, të datës 29.10.2018, kundër të pandehurit A. Sh., për 

shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar” nga neni 422. par. 1 të KPRK-së, me propozim që pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor dhe administrimit të provave, i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Gjykata lidhur me këtë çështje penale juridike, ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit 

fillestar në të cilin kryetari i trupit gjykues në bazë të nenit 246 par. 4 të KPPRK-së, pasi bindet 

se i pandehuri ka kuptuar aktakuzën, të njëjtit i ofrojë mundësinë e pranimit të fajësisë për 

veprën penale për të cilën akuzohet nga Prokuroria apo të deklarohet i pafajshëm. I pandehuri u 

deklarua i pafajshëm lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet, andaj gjykata konform 

nenit 327 të KPPRK-së, ka vazhduar me seancën e shqyrtimit gjyqësor, fjalën hyrëse, 

prezantimin e provave nga palët, dëgjimin e dëshmitarëve, mbrojtjen e të pandehurit dhe me 

fjalën përfundimtare të palëve. 

 

Prokurorja e Shtetit në fjalën përfundimtare të përpiluar me shkrim,  dhe të elaboruar 

shkurtimisht me gojë, në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt. 26.12.2019, ndër të tjera ka 

deklaruar se mbetet pranë aktakuzës, rrethanat dhe gjendjen faktike të përshkruar në aktakuzë e 

që është vërtetuar në mënyrë të plotë se i pandehuri, në cilësinë e personit zyrtar – Rojtar i 

Pyjeve, pranë Komunës së Fushë Kosovës, në kohë, vend dhe mënyrë të përshkruar si në 

aktakuzë, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, nuk i ka përmbushur detyrat e tij 

zyrtare për mbrojtjen dhe ruajtjen e pyjeve për të cilat ka qenë i ngarkuar në terrenin e tij në G. 

dhe G.1, çka ka rezultuar me dëm pyjor të paarsyetuar prerja ilegale e pyjeve, me çka i 

pandehuri ka shkaktuar dëm të përgjithshëm prej 478.93.40m³, në vlerë prej 43.103.70, duke i 

shkaktuar dëm të dëmtuarës Agjencisë Pyjore të Kosovës, në këtë mënyrë ka kryer veprën 

penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 par. 1 të KPRK-së. Kjo 

gjendje faktike është vërtetuar edhe nga deklarata e L. M. -  përfaqësues ligjor i të dëmtuarës 

Agjencia Pyjore e Kosovës, i cili në mënyrë bindëse ka shpjeguar se i pandehuri ka qenë i 

obliguar të bëjë mbrojtjen e pyjeve, ka qenë në dijeni për detyrat dhe përgjegjësitë e tij, mirëpo 

përkundër kësaj, nga regjistrimi i pyllit, është vërtetuar se ka prerje ilegale të pyllit dhe se vlera 

e dëmit të shkaktuar Agjencisë Pyjore të Kosovës është 43.103.70 Euro, dhe se prerja ilegale e 

pyllit nuk është arsyetuar me fletëparaqitje nga ana e të pandehurit – si roje e pyllit, e që ka 

pasur për obligim ligjor siç është e përcaktuar qartë në Udhëzimin Administrativ nr. 05/2010, i 

cili bazë ligjore ka Ligjin mbi Pyjet e Kosovës, në të cilin janë përcaktuar detyrat dhe 

kompetencat e Rojes së Pyllit. Gjendja faktike vërtetohet edhe nga deklaratat e dëshmitarëve 

Xh. B., M. G., S. Sh. dhe Xh. A., të cilët kanë deklaruar se në terrenin pyjorë në G. dhe G.1 të 

Komunës së Fushë Kosovës, kanë konstatuar se si rezultat i mos ruajtjes së pyllit ka ardhur deri 

te prerja ilegale në këtë pjesë të terrenit të pyllit. Po ashtu gjendja faktike e përshkruar si në 

aktakuzë vërtetohet edhe nga provat materiale si: Procesverbali mbi regjistrimin (Revizioni i 

terrenit), i dt. 31.07.2017, përpiluar nga ana e Komisionit lidhur me dëmin pyjor, Raporti i 

regjistrimit të dëmeve pyjore në Rajonin ekonomik pyjor të Komunës së Fushë Kosovës, i dt. 
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12.09.2017, Shkresa e dt. 24.07.2018, nga Drejtori për Bujqësi dhe Zhvillim Rural të Fushë 

Kosovës, e dt. 24.07.2018, lëshuar nga M. G. – drejtor i kësaj drejtorie, Raporti përmbledhës i 

shfrytëzimit të tokës 09. Fushë Kosovë, i dt. 12.05.2004, nga Ministria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural – Enti i Statistikave të Kosovës. Në përfundim të fjalës përfundimtare, i 

propozon gjykatës që pas administrimit të provave të pandehurin ta shpallë fajtor dhe ta dënojë 

sipas ligjit. 

 

I pandehuri A. Sh., në fjalën e tij përfundimtare në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt. 

26.12.2019, ka deklaruar se: i kundërshton pretendimet e prokurores duke shtuar se nuk kishte 

ndërmarrë asnjë veprim apo mosveprim të vetëm e që do të kishte me rezultuar me ndonjë 

përfitim të kundërligjshëm, përkundër kësaj kishte kërkuar nga kryetari i Komunës, që të 

formojë njësinë punuese në Komunën e Fushë Kosovës, po ashtu kishte kërkuar disa herë 

ndihmë dhe mbështetje lidhur me mbrojtjen e e pyjeve në territorin apo zonën e përgjegjësisë 

së tij, e çka një ndihmë e tillë nuk i ishte ofruar. 

 

Gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike në këtë çështje penale juridike, në kuptim të 

dispozitave ligjore të nenit 7 dhe nenit 361 të KPPRK-së, bëri administrimin e provave me 

dëgjimin e  përfaqësuesit të palës së dëmtuar,  dëshmitarëve të propozuar nga Prokurori i 

Shtetit si në aktakuzë, mbrojtjen e të pandehurit si dhe administrimin e provave materiale si: 

Procesverbali mbi regjistrimin (Revizioni i terrenit), i dt. 31.07.2017, përpiluar nga ana e 

Komisionit lidhur me dëmin pyjor, Raporti i regjistrimit të dëmeve pyjore në Rajonin 

ekonomik pyjor të Komunës së Fushë Kosovës, i dt. 12.09.2017, Shkresa e dt. 24.07.2018, nga 

Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural në Fushë Kosovë, e dt. 24.07.2018, lëshuar nga M. G. 

– drejtor i kësaj drejtorie, Raporti përmbledhës i shfrytëzimit të tokës 09. Fushë Kosovë, i dt. 

12.05.2004, nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – Enti i Statistikave të Kosovës si 

dhe provat tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 

Përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarës Agjencia Pyjore e Kosovës – L. M., në dëshminë e dhënë 

nën betim para trupit gjykues, në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt. 22.11.2019, ndër të tjera 

ka deklaruar se: tokat pyjore të Kosovës, bazuar në Ligjin mbi Pyjet, Ligji nr. 03/L-153, janë 

pronë e shtetit të Kosovës me të cilat menaxhon dhe administron Agjencioni Pyjor i Kosovës, 

ndërsa sa i përket mbrojtjes së pyjeve, kjo është kompetencë e cila në vitin 2011, është 

deleguar Komunave, përkatësisht departamenteve përkatëse në kuadër të komunave. Detyrat 

dhe përgjegjësitë e rojes së pyjeve janë të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ nr. 

05/2010, i cili bazë ligjore ka Ligjin mbi Pyjet e Kosovës. Sa i përket kësaj çështje konkrete, 

me dt. 09.07.2017, nga Inspektimi i bërë nga komisioni profesional i pyjeve, i themeluar nga 

drejtori i drejtorisë koordinuese të Prishtinës, është bërë regjistrimi i terrenit dhe në bazë të 

këtij komisioni është konstatuar se Agjencisë Pyjore të Kosovës i është shkaktuar dëm, lartësia 

e të cilit është 43,103.70 euro, për të cilin dëm parashtron kërkesë pasurore juridike. Lidhur me 

kërkesat dhe shqetësimet e të pandehurit, se kishte adresuar kërkesat e tij Kryeshefit të 

Agjencisë, për mbështetje dhe asistencë për mbrojtjen e pyjeve, personalisht nuk ishte në dijeni 

për kërkesa të tilla edhe pse kompetent për mbrojtjen e pyjeve nuk është Agjencioni për 

Mbrojtjen e Pyjeve por janë Komunat, drejtoritë përkatëse të cilat çdo muaj i raportojnë 

Agjencisë Pyjore të Kosovës lidhur me paraqitjet e ngritura të realizuara dhe të parealizuara si 

dhe për dëmet e shkaktuara. Në kuadër të këtij agjencioni ekziston edhe drejtori i inspektoratit i 

cili ka për obligim që në raste të caktuara kur komuna nuk ndërmerr masa apo hapa konkret me 

qëllim të mbrojtjes së pyjeve, e në rastin konkret vet inspektorati i pylltarisë ka ngritur 

kallëzimin penal ndaj të pandehurit, mirëpo ndaj të njëjtit nuk është ndërmarrë ndonjë veprim 

administrativ pasi që nuk është i punësuar në agjencion por punëdhënës i tij është komuna. Për 

dëmin e shkaktuar Agjencionit Pyjor të Kosovës, i njëjti parashtron kërkesë pasurore juridike. 
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I dëmtuari - dëshmitari S. Sh., në dëshminë e dhënë nën betim para trupit gjykues, në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt. 22.11.2019, ndër të tjera ka deklaruar se: në periudhën 

kohore gjatë vitit 2017, ka qenë zyrtar për zhvillim rural në Drejtorinë e Bujqësisë, dhe në 

kuadër të detyrave zyrtare ka bërë regjistrimin e terrenit pyjor në rajonin e G. dhe G.1 në 

Komunën e Fushë Kosovës, mbështetur në vendimin e drejtorit dhe Ligjit për Pyjet Ligji nr. 

2003/3, bazuar në të cilin njëherë në vit bëhet regjistrimi i terrenit në regjion nga komisioni i 

themeluar nga drejtori i departamentit me vendim të Kryetarit të Komunës, që në rastin konkret 

drejtor ka qenë M. G., ndërsa rojtar i pyjeve ka qenë A. Sh.. Me rastin e regjistrimit të terrenit, i 

njëjti kishte qenë me Xh. A.n – anëtar i komisionit, me ç’rast ka përpiluar procesverbalin me 

shkrim lidhur me evidentimin e disa zonave pyjore në G.1 dhe Bellaqevc të Madh, dhe numri i 

përgjithshëm i drunjëve ka qenë 601m³, prej të cilave 479m³ kanë qenë të arsyetuara, vlerësim i 

cili është arritur në bazë të numërimit të trungjeve  të dëmtuara, për të cilat roja e pyllit ka bërë 

fletëparaqitje për dëmin e shkaktuar, ndërsa 122m³ të arsyetuara. Edhe pse rojtari i pyllit ka 

qenë i ngarkuar për ruajtjen e pyjeve, nuk ka pasur mundësi që të mbulojë tërë sipërfaqen 

pyjore, për çka i njëjti kishte kërkuar nga autoritetet komunale, që të formohet sektor për t ‘iu 

bashkëngjitur si edhe personel, rojtar shtesë të pyjeve si dhe në formë të shkruar ka kërkuar nga 

drejtoritë që të formohet komisioni për regjistrimin e terrenit. 

 

Dëshmitari L. M., në dëshminë e dhënë nën betim para trupit gjykues, në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor të dt. 13.12.2019, ndër të tjera ka deklaruar se: nga viti 2011, deri në muajin tetor të 

vitit 2018, ka punuar si inspektor në Agjencinë Pyjore të Kosovës, ndërsa tani punon në 

Institutin e Pyjeve në Pejë. Detyrat e inspektoratit janë inspektimi i shfrytëzimit të pyjeve, 

format e shfrytëzimit, palët e shfrytëzimit të pyjeve, gjuetinë dhe përpunimin e drurit. Gjatë 

vitit 2017, kanë bërë inspektimin e pyjeve në Komunën e Fushë Kosovës, në rajonin e G. dhe 

G.1, nga të gjeturat është konstatuar se në rajonin e sipërcituar ishin shkaktuar dëme nga prerja 

ilegale e drunjëve dhe në bazë të këtij konstatimi, kishin kërkuar të formohej një komision për 

vlerësimin e dëmit, i cili komision kishte dalë në vendin e ngjarjes i cili kishte bërë përcaktimin 

e vlerës së dëmit. Inspektorati pyjor, nga i njëjti kishte kërkuar që të ndërmarrë veprime 

adekuate për të proceduar lëndën në gjykatë, edhe pse mendimi i tij ka qenë se nuk ka elemente 

të veprës penale, ngase bazuar në Ligjin për Pyjet dhe udhëzimit administrativ 05/2010, 

përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e pyjeve e mbanë komuna përkatëse dhe jo rojtari i pyllit. 

Nga i pandehuri A. Sh., disa herë kishte pranuar shkresa lidhur me shqetësimet e tij, mirëpo 

inspektorati është i obliguar të ndërmarrë veprime sa i përket vlerësimit të prerjeve dhe dëmit 

të shkaktuar, ndërsa ndërmarrja e masave konkrete bie në kompetencë të kuvendit komunal. 

Lidhur me shqetësimet dhe kërkesat e të pandehurit, kishte kontaktuar kryetarin ku ky i fundit 

ishte arsyetuar se mundësitë buxhetore ishin të kufizuara për të ndihmuar në këtë drejtim, po 

ashtu nga drejtoria përkatëse në Komunën e Fushë Kosovës, kishin kërkuar edhe rritjen e 

numrit të rojeve të pyjeve. Nga drejtoria kishte marrë sugjerimin të bëjë fletëparaqitje apo 

kallëzim penal në drejtim të rojes së pyllit që në rastin konkret është i pandehuri A. Sh.. Sipas 

këtij dëshmitari, një roje pylli mund të mbulojë një teren prej afër 800 hektar, ndërsa i 

pandehuri kishte pasur në përgjegjësi një terren prej afër 3000 hektar, dhe se për të njëjtin nuk 

kishte ndonjë informacion se në cilësinë e rojës së pyllit të ketë lejuar prerjen e drunjëve. 

 

Dëshmitari Xh. A., në dëshminë e dhënë nën betim para trupit gjykues, në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor të dt. 13.12.2019, ndër të tjera ka deklaruar se: gjatë vitit 2017, ka punuar 

si teknik në Agjencinë e Pyjeve të Kosovës në Drejtorinë Koordinuese të Prishtinës, ku gjatë 

kësaj periudhë kohore me urdhër të Agjencisë Pyjore të Kosovës, është themeluar një komision 

anëtar i të cilit ishte, kanë bërë inspektimin dhe vlerësimin e dëmeve të pyjeve në rajonin e G. 

dhe G., i cili inspektim është nxjerrë konstatimi se në rajonin në fjalë ka pasur prerje të 



 Numri i lëndës: 2019:085179 
 Datë: 17.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00969449 
 

5 (9)  

   
2
0
1
9
:0
8
5
1
8
0

 

trungjeve, për ç ‘arsye kishte përpiluar procesverbalin dhe bashkërisht me anëtarët e komisionit 

kishin përpiluar raportin të cilin e kanë dorëzuar në komunë, ndërsa komuna e ka dorëzuar në 

Drejtorinë Koordinuese dhe në Inspektoriat. I ngarkuar me ruajtjen e pyjeve ka qenë A. Sh., 

për të cilin më parë nuk kishte dëgjuar të kishte keqpërdorur detyrën e tij, në të kundërtën e 

kësaj ka qenë shumë korrekt me rastin e regjistrimit të trungjeve të prera nga ana e komisionit, 

çka i pandehuri u kishte ndihmuar në regjistrimin e çdo trungu. 

 

I pandehuri A. Sh., në deklaratën e tij të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt. 

26.12.2019, është mbrojtur me faktin se gjatë vitit 2017, ka punuar si roje pylli për rajonin e G. 

dhe të G.1, e që përfshinë territorin në sipërfaqe prej 500-1500 hektar. Nuk ka pasur për 

obligim mbrojtjen e të gjitha pyjeve të Fushë Kosovës. Nga muaji janar deri në korrik të vitit 

2017, në këtë regjion, ka pasur prerje ilegale të pyllit dhe për këtë si rojtar i pyjeve, kishte 

kërkuar ndihmë nga institucionet relevante me qëllim të parandalimit të shkatërrimit të pyjeve. 

Për punën e tij i përgjigjet drejtorit te departamentit të Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit 

Rural në Komunën e Fushë Kosovës – M. G.. Bazuar në udhëzimin administrativ 05/2010, roja 

e pyllit ka nën mbikëqyrjen e tij një hapësirë prej 1382 hektar, dhe në bazë të autorizimeve të 

tij bënë përpilimin e kërkesave  për prerjen e pyjeve private të cilat ia adreson drejtorit dhe 

Agjencionit Pyjor, ka në posedim bllokat, fletat përcjellëse, çekiçin, bënë evidentimin e 

trungjeve për prerje dhe kjo konsiderohet si prerje legale e drunjëve, në të kundërtën e kësaj 

konsiderohet prerje ilegale e drunjëve dhe në raste të tilla ka ftuar komisionin me të cilin kanë 

dalë në vendin e ngjarjes të cilët edhe kanë konstatuar dëmin e shkaktuar në rajonin e G. dhe 

G.1, në hapësirë prej 478.93.40m³, në vlerë prej 43.103.70 Euro. Një mbrojtje efikase e pyjeve 

ka qenë e pamundur për arsye se nuk ka pasur kushte dhe mundësi logjistike për të kryer me 

sukses këtë detyrë për faktin se ka nuk ka pasur ndonjë automjet zyrtar për të mbuluar terrenin 

për të cilin ka qenë ngarkuar për ta mbrojtur, edhe pse këto shqetësime i kishte adresuar 

drejtorit të Agjencisë së Pyjeve – Ahmet Zejnullahu. 

 

Rrjedhimisht trupi gjykues, pas shqyrtimit të deklaratave të dëshmitarëve dhe administrimit të 

provave materiale gjatë shqyrtimit gjyqësor, dëgjimit të mbrojtjes së të pandehurit dhe 

pasvlerësimit të secilës provë një nga një dhe në lidhje reciproke me njëra tjetrën, komfor nenit 

361 tëKPPRK-së, vërtetoi gjendjen faktiket ë përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nuk është kontestues fakti se i pandehuri gjatë periudhës kohore për të cilën akuzohet, ka 

ushtruar funksionin e personit zyrtar - Rojtar i Pyjeve, pranë Komunës së Fushë Kosovës, me 

detyra dhe përgjegjësi për mbrojtjen e pyjeve në zonën e G. dhe G.1. 

 

Po ashtu nuk ishte kontestues fakti se Agjencisë së Pyjeve të Kosovës, gjatë periudhës kohore 

të precizuar si në aktakuzë, me rastin e prerjes së trungjeve i është shkaktuar dëm i shprehur në 

vlerë monetare prej 43,103.70 euro, fakt të cilin gjykata e vërtetoi referuar procesverbalit të 

komisionit mbi regjistrimin  (revizionimin e terrenit), i dt. 31.07.2017, nënshkruar nga S. Sh. – 

Kryetar i Komisionit, Xh. A. – anëtar i Komisionit si dhe nga i pandehuri – rojtar i rajonit, se 

në terrenin e G. dhe G.1, është konstatuar dëmi i paarsyetuar i sipërfaqes pyjore prej  

478.93.40m³, ndërsa dëm i arsyetuar për të cilin ekzistojnë fletëparaqitjet, në sipërfaqe pyjore 

prej 122.1m³. 

 

Kontestues është fakti se dëmi i shkaktuar në terrenin e G. dhe G.1, si rezultat i prerjes së 

trungjeve i përcaktuar si në aktakuzë, nuk ishte shkaktuar si rezultat i mos përmbushjes së 

detyrave zyrtare nga ana e të pandehurit, detyrë dhe përgjegjësi e të cilit ishte  mbrojtja dhe 

ruajtja e pyjeve në terrenin e përshkruar më lartë, dhe se i njëjti nuk ka kryer veprën penale për 

të cilën akuzohet, duke u mbrojtur me faktin se kishte kërkuar nga kryetari i Komunës që të 
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formojë njësinë punuese në Komunën e Fushë Kosovës, po ashtu disa herë kishte kërkuar 

ndihmë dhe mbështetje lidhur me mbrojtjen e pyjeve në territorin apo zonën e përgjegjësisë së 

tij, e çka një ndihmë e tillë nuk i ishte ofruar. 

 

Nga deponimi i dëshmisë së dëshmitarit S. Sh., zyrtar për zhvillim rural në Drejtorinë e 

Bujqësisë, është vërtetuar fakti se i pandehuri kishte kërkuar nga autoritetet komunale, që të 

formohet sektor për t ‘iu bashkëngjitur si edhe personel, rojtar shtesë të pyjeve si dhe të 

formohet komisioni për regjistrimin e terrenit, të cilës gjykata vlerësoi si të sinqertë dhe 

objektive të cilës ia fali besimin sepse e njëjta është në përputhshmëri edhe me provat tjera 

materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës e të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit 

gjyqësor. 

 

Nga deponimi i dëshmisë së dëshmitarit L. M., inspektor në Agjencinë Pyjore të Kosovës, 

është vërtetuar fakti se nga i pandehuri disa herë kishte pranuar shkresa për shqetësimet e tij 

lidhur me dëmtimin e pyjeve, për të cilat shqetësime e kishte kontaktuar kryetarin  ku ky i 

fundit ishte arsyetuar se mundësitë buxhetore ishin të kufizuara për të ndihmuar në këtë 

drejtim, po ashtu nga drejtoria përkatëse në Komunën e Fushë Kosovës, kishin kërkuar edhe 

rritjen e numrit të rojeve të pyjeve. Dëshminë e këtij dëshmitari gjykata e vlerësoi reale dhe 

objektive e cila është në përputhshmëri edhe me provat tjerat ë cilat gjenden në shkresat e 

lëndës. 

 

Nga deponimi i dëshmisë së dëshmitarit Xh. A., teknik në Agjencinë e Pyjeve të Kosovës në 

Drejtorinë Koordinuese të Prishtinës, është vërtetuar fakti në cilësinë e anëtarit të komisionit 

për inspektimin dhe vlerësimin e dëmeve të pyjeve në rajonin e G.1 dhe G., gjatë kryerjes së 

procesit të inspektimit, i pandehuri, i cili ishte i ngarkuar me ruajtjen e pyjeve, ka qenë shumë 

korrekt me rastin e regjistrimit të trungjeve të prera nga ana e komisionit si dhe u kishte 

ndihmuar në regjistrimin e çdo trungu, me çka vërtetohet fakti se i njëjti këto veprime i ka 

ndërmarrë me dashje që komisionit në fjalë të ua lehtësoj punon dhe jo për të fshehur ndonjë 

element inkriminues në drejtim të veprës penale për të cilën akuzohet. Dëshminë e këtij 

dëshmitari gjykata e vlerësoi reale dhe objektive e cila është në përputhshmëri edhe me provat 

tjerat ë cilat gjenden në shkresat e lëndës.  

 

Nga shkresa e dt. 24.07.2018 – përpiluar nga M. G. – Drejtor i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 

sipas kërkesës së parashturuar nga rreshter Feim Maloku – Policia e Kosovës, me nr. 

PPN/I.NR/134K/18, e dt. 18.07.2018, është vërtetuar se Roje Pylli në Komunën e Fushë 

Kosovës është A. Sh., ky i fundit përmes një shkrese kishte paraqitur shqetësimet e tij në 

Komunën e Fushë Kosovës, lidhur me vështirësitë që kishte hasur në kryerjen e detyrave të tij 

në terren, fletëparaqitjet e shqiptuara nga ana e tij të cilat janë dërguar në gjykatë si dhe 

bashkëpunimi me AKP-në në auditimin vjetor. 

 

Nga përmbajtja e  raportit të punës, i datës 05.07.2017, përpiluar nga i pandehuri, përgjegjës 

për pyjet – Njësia në Fushë Kosovë, drejtuar Xh. B.t – Inspektor i Agjencisë Pyjore të Kosovës 

me nr. ID: 644 si dhe O. G. nr. ID: 967, vërtetohet fakti në raportin e përpiluar për vitin 2016, 

në Gjykatën për Kundërvajtje ka parashtruar gjithsej 44 fletëparaqitje ndaj personave (dëmtues 

të pyjeve), janë konstatuar 1251 copë të drunjëve të prerë, 91.30 m³, në vlerë prej 12,207.00 €, 

ndërsa në gjykatën penale ka parashtruar 3 fletëparaqitje, për 375 copë drunjë, 28.26 m³, në 

vlerë prej 3616 €. Bazuar në raportin në fjalë, vërtetohet se lidhur me gjendjen e pyjeve përmes 

shkresave zyrtare kanë qenë të njoftuar Burim Berisha – Kryetar i Komunës së Fushë Kosovës, 

M. G. – Drejtor i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Komunën e Fushë Kosovës dhe Hakif 

Hyseni – Drejtori i Drejtorisë Kordinuese të AKP-së në Prishtinë.   
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Nga përshkrimi i dispozitivit të aktakuzës, i pandehuri në cilësinë e personit zyrtar – Rojtar i 

Pyjeve pranë Komunës së Fushë Kosovës, nga fillimi i muajit janar të vitit 2017 e deri me dt. 

19.07.2017, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, nuk i ka përmbushur detyrat e tij 

zyrtare për mbrojtjen dhe ruajtjen e pyjeve për të cilat ka qenë i ngarkuar dhe në këtë mënyrë të 

dëmtuarës Agjencisë Pyjore të Kosovës i ka shkaktuar dëm të përgjithshëm prej 478.93.40m³, 

në vlerë prej 43.103.70 euro, mirëpo në shkresat e lëndës në cilësi të provave materiale, gjykata 

ka gjetur se për për periudhën kohore për të cilën pretendon prokuroria, ekziston një numër i 

konsiderueshëm i fletëparaqitjev të rojes së pyllit (të pandehuri), të shqiptuara ndaj personave 

të cilët kanë prerë drunjtë pa lejen e kompetentëve si: fletëparaqitja e evidentuar me nr. 1, e dt. 

01.02.2017, nr. 2, e dt. 20.02.2017, nr. 5, e dt. 06.07.2017, nr. 6, e dt. 06.07.2017, nr. 7, e dt. 

06.07.2017, nr. 8, e dt. 10.06.2017, nr. 9, e dt. 10.06.2017, nr. 10, e dt. 10.06.2017, nr. 11, e dt. 

14.07.2017 dhe nr. 12, e dt. 14.07.2017, të nënshkruara nga Kryetari i Komunës së Fushë 

Kosovës  e po ashtu edhe një numër i konsiderueshëm të kërkesave për ngritjen e procedurës 

kundërvajtëse për dëmin pyjor, që i njëjti i ka dorëzuar Gjykatës Themelore në Prishtinë – 

Divizioni për Kundërvajtje si: kërkesa nr. 1, e dt. 01.02.2017, nr. 5, e dt. 06.07.2017, nr. 6, e dt. 

06.07.2017, nr. 7, e dt. 06.07.2017. nr. 8, e dt. 10.07.2017, nr. 9, e dt. 10.06.2017, nr. 10, e dt. 

10.06.2017, nr. 11, e dt. 14.07.2017 dhe nr. 12, e dt. 14.07.2017, të nënshkruara nga Drejtori i 

Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvllim Rural në Komunën e Fushë Kosovës, e që në mënyrë të 

qartë vërtetohet se i njëjti ka ndërmarrë veprime konkrete me qëllim të përmbushjes së 

detyrave të tij.   

 

Nga shkresa me nr. 347, e dtatës 19.04.2017, përpiluar nga i pandehuri në cilësi të Rojes së 

Pyjeve, për Kryetarin e Komunës së Fushë Kosovës Burim Berisha, nga shkresa me nr. 496, e 

datës 22.05.2017 për Drejtorin e Drejtorisë Kordinuese të APK-së në Prishtinë Hakif Hyseni, 

nga shkresa me nr. 497, e datës 22.05.2017, për Drejtorin e Departamentit për Bujqësi dhe 

Zhvillim Rural M. G. si dhe nga shkresa nr. 975, e datës 04.10.2017, për Kryeshefin e AKP-së 

në Prishtinë Ahmet Zejnullahu është vërtetuar fakti se i pandehuri kishte njoftuar zyrtarët e 

lartëcekur se gjendja e pyjeve në Rajonin e G. dhe G.1 ishte shqetësuese dhe alarmante, se 

pyjet ishin duke u shkatërruar për arsye se si i vetëm nuk kishte mundësi objektive për të 

mbikëqyrur një sipërfaqe pyjore prej afër 3000 ha, po ashtu kishte kërkuar që të formohej 

njësia e pylltarisë dhe sa me shpejtë të ndërmerreshin masa konkrete me qëllim të mbrojtjes me 

sukses të pyjeve. 

 

Gjykata me kujdes ka analizuar dhe vlerësuar mbrojtjen e të pandehurit, edhe pse i njëjti nuk e 

kishte kontestuar faktin se në rajonin e përgjegjësisë së tij si roje e pyjeve, gjatë periudhës 

kohore të përshkruar si në aktakuzë, ka pasur prerje ilegale të pyjeve dhe se i është shkaktuar 

dëm Agjencisë Pyjore të Kosovës në vlerën monetare të përshkruar si në aktakuzë, mirëpo i 

njëjti disa herë kishte kërkuar ndihmë nga institucionet relevante, me qëllim të parandalimit të 

shkatërrimit të pyjeve, për faktin se sipërfaqja e terrenit të cilën e kishte nën mbikëqyrje ka 

qenë objektivishta e pamundur që ta monitorojë me sukses sepse përkundër kërkesave të tij për 

një automjet zyrtar për t ‘ia lehtësuar kryerjen e punës me sukses, një ndihmë e tillë nuk i ishte 

ofruar, marrë parasysh faktin se sipërfaqja nën mbikëqyrjen e të pandehuri ka qenë rreth 3000 

hektar, ndërsa bazuar në udhëzimin administrativ Për Mbrojtjen e Pyjeve, Përgjegjësitë dhe 

Obligimet e Rojes së Pyllit nr. 05/2010 të dt. 29.06.2010, në nenin 6 pika 2, në mënyrë 

shprehimore thuhet se: “Rajoni mbrojtës për një roje pylli mund të jetë prej 500 deri në 1500 

ha, varësisht nga konfiguracioni i terrenit, rrezikueshmëria e dëmtimit të pyjeve, strukturës 

pyjore dhe rrethanave tjera specifike për mbrojtje”, e nga ky fakt vërtetohet se i pandehuri ka 

qenë i mbingarkuar sa i përket sipërfaqes pyjore që kishte nën mbikëqyrjen e tij, shtuar kësaj 

edhe mungesës së mjeteve logjistike përkundër kërkesave të tij të përsëritshme për pajisje me 
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automjet si dhe shtimin e numrit të rojeve të pyjeve, një mbikëqyrje efikase e terrenit prej 3000 

ha, ka qenë objektivash e pamundur.  

 

Duke pasur parasysh elementet qenësore të figurës së veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës 

apo autoritetit zyrtar”, do duhej që veprimet apo mosveprimet e të pandehuri të kenë qenë në 

kuadër të dashjes së tij si element subjektiv i kësaj vepre penale, e që gjykata në rastin konkret 

ka vërtetuar se mungon dashja direkte si edhe ajo eventuale, po ashtu edhe pakujdesia, për 

faktin se i pandehuri me kohë ka raportuar tek organet kompetente mbi gjendjen e pyjeve dhe 

dëmin e shkaktuar, për çka edhe kishte kërkuar mbështetje logjistike dhe shtim të numrit të 

rojeve të pyllit me qëllim të mbrojtjes së pyjeve dhe jo për ti shkaktuar dëm në këtë rast 

Agjencisë së Pyjeve të Kosovës. 

 

Elementet qenësore të kësaj vepre penale e që është “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar” që në rastin konkret sipas aktakuzës së prokurorisë është mospërmbushja e detyrave 

zyrtare nga i pandehuri në cilësi të personit zyrtar për mbrojtjen e pyjeve, duke i shkaktuar dëm 

të dëmtuarës Agjencia Pyjore e Kosovës, gjykata nuk i ka vërtetuar asnjërin nga elementet e 

kësaj vepre penale për faktin se në shkresat e lëndës, për periudhën kohore janar 2017 deri me 

datë 19.07.2017, i pandehuri ka kryer detyrën e tij zyrtare, çka është vërtetuar edhe nga 

fletëparaqitjet e përshkruara më lartë, kërkesave për fillimin e procedurës kundërvajtëse në 

Gjykatën Themelore të Prishtinës, Divizioni për Kundërvajtje si dhe kishte informuar me kohë 

personat përgjegjës të përshkruar më lartë mbi gjendjen e pyjeve, e që në mënyrë të qartë 

shihet se i pandehuri gjatë kryerjes së detyrës zyrtare ka kryer një mori veprimesh me qëllim të 

mbrojtjes së pyjeve që nënkuptohet se ka ndërmarrë veprimin të cilin ka qenë i obliguar dhe i 

autorizuar ta ndërmerrë dhe jo siç pretendon prokuroria në aktakuzë se “I pandehuri, duke 

shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar nuk i ka përmbushur detyrat e tij zyrtare për 

mbrojtjen dhe ruajtjen e pyjeve...”, e që mosndërmarrja e veprimit është një nga format që 

kjo vepër penale të ekzistojë. 

 

Andaj bazuar nga të cekurat më lartë, trupi gjykues pasi analizoi dhe vlerësoi provat të cilat 

janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk ka gjetur se në veprimet apo mosveprimet e të 

pandehurit konsumohen elementet qenësore të figurës së veprës penale “Keqpërdorimi i 

pozitës apo autoritetit zyrtar” të parashikuar nga neni 422 par. 1 të KPRK-së dhe në mungesë të 

provave dhe mosekzistimit te elementeve të veprës penale, konform nenin 364 par. 1 nënpar. 

1.3 të KPPRK-së, të pandehurin e liroi nga akuza. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, është marrë në bazë të 

nenit 454 par. 1 të KPPRK-së. 

 

Mbi bazën e të dhënave më lartë, ntë nenit 364 par. 1 pika 1.3 të KPPRK-së,u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË- 

                                 DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA 

PKR.nr. 286/2018, dt. 27.12.2019 
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  Procesmbajtës:      Kryetari i trupit gjykues,  

 Dardan Hoxha                Naim Krasniqi Jashanica 

 

 

 

 KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prejpesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga data e marrjes së vendimit, për Gjykatën e Apelit përmes 

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


