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                                                                                   Shifra.0412 

 

                               K.nr. 1127/21 

 

  GJYKATA THEMELORE DIVIZIONI PËR KUNDËRVAJTJE NË 

FERIZAJ,në procedurën kundërvajtëse kundër të pandehurit  N.C. nga fsh. ....,për shkak të 

kundërvajtjes nga neni  36.7 të Ligjit mbi  pyjet, si dhe nenit 55,86, 119 dhe 48 të Ligjit 

mbi kundërvajtjet, më datën 27.09.2021 muarr këtë 

      A K T GJ Y K I M  

 

  I  pandehuri-a:  N.C. i lindur më ...., me vendbanim në fsh. .... K.Ferizaj.  

             Ë sh t ë    p ë r gj e gj  ë s  

 

 Sepse më datën  l2.02.2021 rreth orës l5,3o në pyllin shoqëror, në vendin e quajtur tek 

kroni i Mehmet Demes, në territorin e fsh.Greme-Gaqkë, pa leje i ka pre 20 copa druj ahi, me 

dm.l0 cm,me gjatësi prej 14 m,e në vëllim të përgjithshëm prej 1.oo m3, të cilat dru i ka bartë 

me automjet kombi. 

 -    me çka kreu kundërvajtje nga neni 36.7 të Ligjit mbi pyjet. 

- andaj në bazë të dispozitës së theksuar ligjore, 

 

                                                              D E N O H E T  

 

 ME DENIM NË TË HOLLA në shumë prej 120 - €. 
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 Dënimin e shqiptuar në të holla ka për ta paguar në afatin prej 30 ditësh, pas 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën do të zbatohen dispozitat e Ligjit të 

procedurës përmbarimore. 

 Drejtorisë për bujqësi dhe pylltari në Ferizaj, i pandehuri obligohet tia kompenzoj 

dëmin e shkaktuar në shumë prej  153.oo.-€.     

 I pandehuri është i obliguar që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaj shumën 

paushale prej 5 €, në të njejtin afat sikurse dënimin,në kuptim të nenit 59 dhe 76 të LK, 

 Nga një ekzemplarë të këtij aktvendimi iu dërgohet palëve. 

 

          A r s y e t i m 

 Drejtoria për bujqësi dhe pylltari në Ferizaj ,ka paraqitur kërkesën për fillimin e 

procedurës kundërvajtëse nr. 33/2021 kundër të pandehurit duke kërkuar që të shpallet fajtor 

dhe të dënohet sipas ligjit. 

 Gjyqtarja filloj procedurën kundërvajtëse,në mënyrë të rregullt ftoj të pandehurin që të 

deklarohet në mbrojtjen e tij ,por i njejti edhe pse thirrjen e pranoi,të njejtës nuk iu përgjigj dhe 

mungesën e tij me asgjë nuk e arsyetoi,kurse fletëparaqitja është bërë nga ana e përsonit zyrtar 

andaj marrja në pytje e të pandehurit nuk është e domosdoshme për konstatimin e drejtë të 

gjendjes faktike. 

 Në bazë të kërkesës për fillimin e procedurës kundërvajtëse,si dhe shkresat tjera të 

lëndës,  u konstatua se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë elementet e kundërvajtjes nga 

dispozita e shenuar më lartë,andaj u shpall fajtor dhe iu shqiptua dënimi i këtillë me bindje se 

edhe me këtë denim do të arrihet qëllimi ndëshkimor,që në të ardhmen mos të kryej vepra të 

tilla apo të ngjajshme. 

 Gjatë matjes së dënimit u muarrën parasyshë të gjitha rrethanat e parapara me nenin 31 

të LK, siq janë pesha e kundërvajtjes,rrethanat nën të cilat është kryer kundërvajtja,andaj në 

bazë të të cilave edhe iu shqiptua dënimi i theksuar më lartë. 

            Sek.juridike        Gjyqtarja                   

Fatmire Mani-Haxhijaj                Nazife Beqiri 

____________________      _________________       

 KËSHILLA JURIDIKE:Kundër këtij aktvendimi mund të ushtrohet ankesë Gjykatës 

së Apelit Divizioni për Kundërvajtje në Prishtinë, në afatin prej 8 ditësh, nga dita e pranimit 

të këtij aktgjykimi,nepërmes kësaj Gjykate. 

 Vendosur në Gjykatën Themelore-Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni për 

Kundërvajtje në Ferizaj. 


