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NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

 

GJYKATA THEMELORE – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, DIVIZIONI 

PËR KUNDËRVAJTJE NË FERIZAJ, në përbërje të gjyqtarit individual Bahri Salihu me 

pjesëmarrjen e sekretares juridike Igballe Arifi, në procedurën kundërvajtëse kundër të 

pandehurit L.(M.)R. nga fshati ..., Komuna e Ferizajt, për shkak të veprës kundërvajtëse nga neni 

36 par.3 pika a  të Ligjit për Pyjet e Kosovës, ( Ligji nr.2003/3 ), në mbështetje të neneve 

55.2,77,86,119, 124 dhe 127 të Ligjit për Kundërvajtje  ( Ligji nr. 05/L-087 ), më  datë 

15.10.2021  muarr këtë: 

 

 

        A K T GJ Y K I M 

 

 

   I pandehuri: L.(M.)R., i lindur më dt.... në fshatin ..., Komuna e Ferizajt, me vendbanim 

në të njëjtin vend, shtetas i Republikës së  Kosovës, shqiptar 
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Ë sh t ë     p ë r gj e gj ë s 

 

 Sepse më datë 07.02.2021 rreth orës .19:30 në vendin e quajtur “...” në fsh. Neredime, 

është takuar nga roja e pyjeve, gjersa ishte duke drejtuar automjetin Xhyp Frontera   me targa të 

regjistrimit ..., në të cilin kishte të ngarkuar  masën drunore  të llojit Ahu, në vëllim prej 1.00 m3, 

pa dokumentacion valid, përkatësisht pa fletpërcjellëse  si dhe të pa vulosura nga autoriteti pyjor. 

            - me çka kreu kundërvajtje nga neni 36 par. 3 pika a të Ligjit për Pyjet e Kosovës                                                               

           - andaj në bazë të dispozitave të theksuara ligjore, në mbështetje të  nenit 48 par.2 të Ligjit 

për Kundërvajtje  

     

D Ë N O H E T 

  

 ME DENIM NË TË HOLLA në shumë prej 250,oo €. ( Dyqind  e pesëdhjetë euro ) 

 Dënimin e shqiptuar në të holla  ka për t’a paguar në afat prej 30 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nëse nuk e paguan në afatin e përcaktuar, do të zbatohet 

përmbarimi i detyrueshëm në pajtim me dispozitat e Ligjit për Procedurën Përmbarimore.  

 I pandehuri  obligohet që në emër të shpenzimeve procedurale ( paushallit gjyqësor ), të 

paguaj shumën prej 10.oo-€,  ( dhjetë euro ) në të njëjtin afat sikurse dënimin  në kuptim të nenit 

59 dhe 76 të Ligjit për Kundërvajtje.         E 

dëmtuara Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari në Ferizaj, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

 Nga një ekzemplar  i këtij aktgjykimi iu dërgohet palëve.   

 

 

                           A r s y e t i m i 

 

  Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari në Ferizaj, kësaj gjykate i ka paraqitur kërkesë për 

fillimin e  procedurës kundërvajtëse NP.13/2021, datë 22.02.2021, kundër të pandehurit të 

lartëshënuar me të cilën ka kërkuar që pranë kësaj gjykate të mbahet shqyrtimi gjyqësor dhe pas 

administrimit të provave të propozuara, i njëjti  të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas dispozitave 

ligjore. 
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  Gjyqtari filloi procedurën kundërvajtëse, ftoi të pandehurin në mënyrë të rregullt për 

paraqitjen e mbrojtjes së tij për datë 08.10.2021, por i njejti thirrjes nuk i është përgjigjur, kurse 

mungesën me asgjë nuk e ka arsyetuar. Marrja e tij në pyetje për konstatimin e fakteve të 

kundërvajtjes nuk ishte e domosdoshme, vepra kundërvajtëse e cila i është ngarkuar të pandehurit 

është kjartësuar mjaft,  prandaj u plotësuan kushtet për marrjen e vendimit të ligjshëm në bazë 

të nenit 48. par.2 të Ligjit për Kundërvajtje. 

 

 Në bazë të kërkesës për fillimin e procedurës kundërvajtëse dhe shkresave të lëndës, 

gjyqtari vlerëson se në veprimet e të pandehurit  manifestohen të gjitha elementet e  veprës 

kundërvajtëse nga dispozitat ligjore të përshkruara më lartë, andaj u shpall përgjegjës dhe u 

dënua si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 Me rastin e marrjes së vendimit për  llojin dhe lartësinë e dënimit, gjyqtari muarr parasysh 

rrethanat e parapara me nenin 31 dhe 35 të Ligjit për Kundërvajtje, e sidomos  peshën e 

kundërvajtjes dhe pasojat e saja, shkallën e përgjegjësisë dhe si rrethanë lehtësuese është marrë 

për bazë fakti se në rastin pasojat e kësaj vepre nuk kanë qenë të mëdha( duke marrë për bazë 

sasinë drunore të cilën e ka transportuar i pandehuri, ndërkaq rrethana rënduese nuk janë gjetur 

në rastin konkret me që i pandehuri nuk i është përgjegjur ftesës së gjykatës, andaj duke i marrë 

për bazë të gjitha këto rrethana, të pandehurit  iu shqiptua një dënim  i tillë,  me bindje se me te 

do të arrihet qëllimi ndëshkimor. 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, DIVIZIONI I KUNDËRVAJTJES 

Datë, 15.10.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Bahri Salihu 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 8 

(tetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë – Divizionit të 

kundërvajtjes, nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


