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NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Krime të Rënda, kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët Vaton Durguti, kryetar, Tonka Berishaj (gjyqtare referuese) dhe Bashkim Hyseni, 

anëtarë, me zyrtaren ligjore Alba Makolli si procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarit 

A.SH., për shkak të veprës penale - keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 

të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.286/18 të dt. 27.12.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPK, me 

datë 05.02.2021 mori këtë:   

              

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, kurse aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.286/18 të dt. 27.12.2019, 

vërtetohet. 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr.286/18 të dt. 27.12.2019, të akuzuarin A.SH. e ka liruar nga akuza për shkak të veprës 

penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së, sepse nuk është 

provuar se i njëjti ka kryer këtë vepër penale. Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të 

mjeteve buxhetore të gjykatës.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar Pprokuroria Themelore në Prishtinë për 

shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal dhe 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që aktgjykimi të ndryshohet 

dhe i akuzuari të shpallet fajtor, ashtu që të i shqiptohet dënim meritor, ose çështja të kthehet në 

rigjykim.   

 

Prokuroria e Apelit me parashtresën PPA/I nr.279/20 të dt.14.08.2020, ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore dhe aktgjykimi të ndryshohet, ashtu që i 

akuzuari të shpallet fajtor dhe të gjykohet ose aktgjykimi të anulohet dhe çështja të kthehet në 

rigjykim dhe rivendosje. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Konform nenit 390 par.1 të KPPK-së, për shkak se kemi të bëjmë me aktgjykim lirues, palët nuk 

u njoftuan për seancën e kolegjit.  

 

Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar, detyrimisht në kuptim të dispozitës së nenit 

394 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet ankimore të Prokurorisë, së bashku me shkresat tjera të 

lëndës dhe pas vlerësimit të shkresave të lëndës, gjeti se: 

 

Ankesa nuk është e bazuar. 

 

Shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale 

 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë taksativisht theksohet se “Gjykata me rastin e 

marrjes së aktgjykimit lirues ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, ngase 

aktgjykimi lirues i gjykatës nuk përmban arsyet mbi faktet vendimtare, me të cilat gjykata e ka 

mbështetur aktgjykimin e saj, kur të akuzuarin A.SH. e ka liruar nga aktakuza për veprën penale 

të cekur më lartë”.  

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit. 

 

Sipas gjetjes së Gjykatës së Apelit, pretendimet e mësipërme ankimore nuk janë të bazuara. Në 

fakt, siç shihet nga përmbajtja e pretendimeve ankimore, prokurori në ankesë nuk konkretizon 

dispozitën ligjore lidhur me shkeljet e pretenduara, mirëpo nga përmbajtja rezulton se aktgjykimi 

i shkallës së parë kundërshtohet për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par. 1 nën par. 1.12 lidhur me nenin 370 par. 7 të KPPK. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale të pretenduara e as që ka shkelje tjera për të cilat kjo Gjykatë 

kujdeset sipas detyrës zyrtare e që kishin me kushtëzuar anulimin e tij.  Pra, gjykata e shkallës së 

parë, ka bërë vlerësimin dhe analizën e provave të administruara, gjatë shqyrtimit gjyqësor në 

pajtim me dispozitën e nenit 361 të KPPK dhe lidhur me to ka paraqitur konkludimet e veta. Për 

qëndrimin e vlerësimit të saj, përkitazi me provat e administruara janë dhënë arsye të hollësishme, 

për çka do të bëhet fjalë në pjesën e aktgjykimit që i referohet gjendjes faktike. Edhe mbrojtjet e 

të akuzuarit, ka qenë objekt i vlerësimit nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe ajo është 

vlerësuar si çdo provë tjetër, në pajtim me nenin 361 të KPPK.  

 

Vërtetimi i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike 

 

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë theksohet se gjykata e shkallës së parë nuk i ka 

vlerësuar drejtë provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor si Procesverbali mbi regjistrimin 
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(Revizioni i terrenit) i dt. 31.07.2017 i përpiluar nga Komisioni 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 datës 24.07.2018 nga Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural të Fushë 

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

shfrytëzimit të tokës 09, Fushë Kosovës i dt.12.05.2004 nga Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural 

– Enti i Statistikave të Kosovës, nuk i ka vlerësuar në mënyrë të drejtë dëshminë e dëshmitarit L. 

M. përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarës Agjencisë Pyjore të Kosovës, i cili në shqyrtim gjyqësor ka 

deklaruar se nga Inspektimi i bërë nga Komisioni Profesional i Pyjeve i themeluar nga Drejtori i 

Drejtorisë Kordinuese, në Prishtinë është bërë regjistrimi i terrenit dhe në bazë të këtij Komisioni 

është vërtetuar se Agjencisë Pyjore të Kosovës i është shkaktuar dëm 43,103.70 €, për të cilin dëm 

ka parashtruar kërkesë pasurore juridike, si dhe deklaratave të dëshmitarëve të tjerë të dhëna në 

shqyrtim gjyqësor, si dhe provat dhe dëshmitë që vërtetojnë gjendjen faktike të përshkruar si në 

dispozitiv të aktakuzës dhe dëmi i shkaktuar nga ana e të akuzuarit Agjencisë Pyjore të Kosovës. 

Përveç këtyre, ankesa u referohet edhe procesverbaleve të shqyrtimit gjyqësor të datave 

13.12.2019 dhe 22.11.2019, ku aktgjykimi në faqen 4 i referohet dëshmisë së dëshmitarit L. M., 

edhe pse dëshminë me dt.13.12.2019 e ka dhënë dëshmitari Xh.B., ndërsa përfaqësuesi ligjor i 

palës së dëmtuar Agjencisë Pyjore të Kosovës ka dhënë dëshmi në shqyrtimin gjyqësor me 

dt.22.11.2019.  

 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate edhe pretendimet e mësipërme ankimore nuk janë të bazuara. 

Faktet vendimtare që ka vërtetuar gjykata e shkallës së parë me asgjë nuk vihen në dyshim. Në 

rastin konkret as me ankesë nuk vihet në dyshim konkludimi i gjykatës së shkallës së parë, nuk 

ofrohet asnjë provë, asnjë fakt që do të shpinte në konkludim se i akuzuari A.SH. është kryerës i 

veprës penale që i vihet në barrë, por vetëm i liston provat e propozuara në aktakuzë dhe të 

administruara në shqyrtimin gjyqësor, përmbajtja e të cilave nuk ishte kontestuese as për gjykatën 

e shkallës së parë, përkatësisht nuk ishin kontestuese faktet lidhur me inspektimin e bërë në terrenin 

të cilin e ka mbikëqyrë i akuzuari, si roje pylli e as sasia e drunjtëve  e as vlera e tyre dhe në këtë 

drejtim gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të qarta të mbështetura pikërisht në provat të 

cilave u referohet ankesa dhe të cilat si të drejta i aprovon edhe kjo Gjykatë.  

 

Sipas aktakuzës, përkatësisht përshkrimit faktik në dispozitiv të aktakuzës, të akuzuarit i vihet në 

barrë se 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 478.93.40 m3, në vlerë prej 43.103.70 euro. 

 

Nga shikimi i shkresave të lëndës dhe aktgjykimi i ankimuar rezulton se në këtë çështje penalo-

juridike nuk ishin kontestuese faktet:  
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- se i akuzuari 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 Gosopojës dhe Grabovcit. 

 

- se Agjencisë Pyjore 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 akuzuari – rojtar i rajonit, se në terrenin e Gospojës dhe Grabovcit është konstatuar 

dëm i paarsyetuar i sipërfaqes pyjore prej 478.93.40 m3, ndërsa dëm i arsyetuar për të cilën 

ekzistojnë fletëparaqitjet, në sipërfaqe pyjore është në sasi prej 122.1 m3.  

 

-Kontestues është fakti se dëmi i shkaktuar në terrenin e Gosopojës dhe Grabovcit,  si rezultat i 

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

detyrave zyrtare nga ana e të pandehurit,  si pretendon prokuroria në aktakuzë dhe ankesë, apo 

dëmi ishte shkaktuar në pamundësi të të akuzuarit për ta mbikëqyrë të gjithë terrenin në pyjet e 

Gosopojës dhe Grabovcit për çka ka njoftuar organet kompetente dhe se nuk është vërtetua se në 

veprimet e tija kishte dashje për përfitim pasurorë për vetë apo për të tjerët, si pretendon i akuzuari 

dhe si ka gjetur gjykata e shkallës së parë. 

 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, gjykata e shkallës së pare faktet lidhur me përpjekjet e të 

akuzuarit për ti njoftuar organet kompetente të Komunës për pamundësinë për ti kontrolluar të 

gjitha pyjet në territorin për të cilat ai ishte kompetent, i ka vërtetua në bazë të dëshmive të 

dëshmitarëve S. Sh., Xh. B. dhe Xh. A., por edhe me provat materiale- shkresa me nr.347 e 

dt.19.04.2017, përpiluar nga i pandehuri në cilësi të Rojës së Pyjeve, për Kryetarin e komunës së 

Fushë Kosovës B. B. nga shkresa me nr.496 e dt.22.05.2017 për Drejtorin e Drejtorisë 

Koordinuese të AKP-së në Prishtinë, H. H.nga shkresa me nr.497 e dt.22.05.2017 për Drejtorin e 

Departamentit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, M. G. si dhe nga shkresa nr.975 e dt.04.10.2017 

për Kryeshefin e AKP-së në Prishtinë, A. Z. me të cilat i akuzuari kishte njoftuar zyrtarët e 

lartcekur se gjendja e pyjeve në Rajonin e Gosopojës dhe Grabovcit, ishte shqetësuese dhe 

alarmante, se pyjet ishin duke u shkatërruar me arsye se si i vetëm nuk kishte mundësi objektiv 

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

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

sukses të pyjeve.  

 

Pra, nga këto prova, padyshim që vërtetohet fakti se i akuzuari jo që nuk ka përmbushur detyrat 

zyrtare, por ai në të vërtet ishte në pamundësi fizike për ti përmbushur ato. Kjo Gjykatë vënë në 

dukje elementet e veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga neni 422 par. 1 të KPRK, 

të cilat si duket prokuroria nuk i kishte parasysh me rastin e ngritjes së aktakuzës, sepse, në rastin 

konkret sipas aktakuzës së prokurorisë, veprim inkriminues për të cilin akuzohet ky i akuzuar është 
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mos përmbushja e detyrave zyrtare nga i njëjti në cilësi të personit zyrtar për mbrojtjen e pyjeve, 

duke i shkaktuar dëm të dëmtuarës Agjencia Pyjore e Kosovës, por anashkalohet kërkesa që del 

nga përmbajtja e kësaj dispozite që  veprimet apo mosveprimet e kryerësit të kenë qenë në kuadër 

të dashjes së tij, përkatësisht që qëllimi i të akuzuarit si kryerës të veprës penale të jetë përfitimi 

pasuror për vete ose  për personin tjetër apo t’i shkaktoj dëm personit tjetër, që në rastin konkret 

nuk është provuar me asnjë provë, por përkundrazi është provuar se i akuzuari ka bërë përpjekje 

për ti alarmuar organet kompetente për shkatërrimin e pyjeve dhe dëmin që është duke u shkaktuar 

në të njëjtat. Për më tepër, me ndihmën e tij janë evidentuar të gjitha dëmet nga komisioni përkatës, 

si deklaron dëshmitari Xh. A., i cili ishte edhe anëtarë i komisionit dhe po të kishte i akuzuari për 

qellim përfitimin e dobisë; pasurore për veti apo për të tjerët ose shkaktimin e dëmit personit tjetër, 

atëherë, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, ai nuk kishte alarmuar organet përkatëse për 

shkatërrimin e pyjeve e as që kishte kontribuar në identifikimin e dëmit të shkaktuar, por 

përkundrazi, ishte munduar ta fsheh të njëjtin. Prandaj, të gjitha ato që janë thënë në aktgjykimin 

e ankimuar si te drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo Gjykatë. 

 

Duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e sipërpërmendura si dhe rrethanat më detajisht të theksuara 

në aktgjykimin e ankimuar rezulton se konkludimi i gjykatës së shkallës së parë se nuk është 

provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar, është i drejtë dhe i ligjshëm. 

Pra drejtë është aplikuar ligji penal kur i akuzuari është liruar nga aktakuza dhe nuk është shkel 

ligji penal në dobi të të akuzuarit, si pa të drejtë pretendohet në ankesë. 

 

Qëndron pretendimi ankimor se gjykata e shkallës së parë  në arsyetimin e aktgjykimit gabimisht 

ka paraqitur dëshminë e dëshmitarit Xh. B. si dëshmi të dëshmitarit L. M., mirëpo sipas vlerësimit 

të kësaj Gjykatë ky lëshim aktgjykimin nuk e bënë të paqartë sa të kushtëzonte anulimin e tij, por 

këtu më tepër kemi të bëjmë me një lëshim teknik. 

 

Për këtë arsye u deshtë që ankesa të refuzohet si e pa bazuar.  

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR 280/2020 datë 05.02.2021 

 

Procesmbajtëse,                         Anëtarët e kolegjit,                                  Kryetar i kolegjit, 

Alba Makolli                         Tonka Berishaj                                       Vaton Durguti                  

________________                      ________________                                  __________________  

                                                      Bashkim Hyseni  

                                                     _________________                                                                 
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