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Pml.nr.203/2019 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
        Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 
kryetare, Nesrin Lushta e Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 
Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve V.S., nga fshati S., 
komuna e Sh., S.S. nga fshati G., komuna e Sht., G.V., nga fshati S., komuna e Sh., 
M.F. nga Sh., S.D., nga fshati S., komuna e Sh. dhe J.M. nga fshati S., komuna e Sh., 
për shkak të veprës penale shkretërimi i pyjeve nga neni 357 par.2 lidhur me nenin 31 
të KPK, duke vendosur sipas kërkesave për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të 
dënuarve V.S., G.V. dhe J.M., të paraqitura kundër aktgjykimit  të Gjykatës Themelore 
në Ferizaj - Dega në Shtërpce P.nr.169/2015 të datës 20.07.2017 dhe aktgjykimit të 
Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1151/2017 të datës 31.07.2018, në seancën e 
mbajtur me datën 21.08.2019, mori këtë: 

 
 
  

A K T GJ Y K I M 
 
 

        Refuzohen si të pabazuara kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësve të 
dënuarve V.S., G.V. dhe J.M., të paraqitura kundër aktgjykimit  të Gjykatës Themelore 
në Ferizaj - Dega në Shtërpce P.nr.169/2015 të datës 20.07.2017 dhe aktgjykimit të 
Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1151/2017 të datës 31.07.2018. 
  
 
 

A r s y e t i m   
 

 
        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj - Dega në Shtërpce 
P.nr.169/2015 të datës 20.07.2017 të dënuarit V.S., S.S., G.V., M.F., S.D. dhe J.M., 
janë shpallur fajtor për veprën penale shkretërimi i pyjeve nga neni 357 par.2 lidhur me 
nenin 31 të KPK, dhe janë gjykuar me dënime me kusht me të cilat iu janë përcaktuar 
dënimet me burgim, të dënuarës V.S., në kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili nuk do të 
ekzekutohet nëse në afat prej 2 (dy) vitesh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit nuk kryen 
vepër tjetër penale; G.V., në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve i cili nuk do të 
ekzekutohet nëse në afat prej 1 (një) viti nga plotfuqishmëria e aktgjykimit nuk kryen 
vepër tjetër penale; S.S. dhe M.F., në kohëzgjatje prej nga 6 (gjashtë) muajve të cilat 
nuk do të ekzekutohen nëse në afat prej 1 (një) viti nga plotfuqishmëria e aktgjykimit 
nuk kryejn vepër tjetër penale; S.D. dhe J.M., në kohëzgjatje prej nga 8 (tetë) muajve të 
cilat nuk do të ekzekutohen nëse në afat prej 1 (një) viti nga plotfuqishmëria e 
aktgjykimit nuk kryejn vepër tjetër penale dhe në dënimet e përcaktuara, të dënuarve 
V.S., G.V., S.D. dhe J.M., do të llogaritet edhe koha e kaluar në arrestin shtëpiak prej 
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datës 07.10.2015 deri më datë 05.11.2015. Të dënuarit janë obliguar që Ministrisë e 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në Prishtinë në mëynrë solidare të kompensojnë 
dëmin në shumë prej 153.041,50 euro, në afat prej 30 ditësh nga plotfuqishmëia e 
aktgjykimit. Po ashtu, janë obliguar qënë emër të paushallit gjyqësor të paguajnë 
shumat prej nga 30 euro në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëia e aktgjykimit dhe 
janë konfiskuar në mënyrë të përhershme mjetet me të cilat është kryer vepra penale -6 
çekanë me mbishkrim DSH.   

 
        Me të njejtin aktgjykim të pandehurit të emëruar janë liruar nga akuza për veprën 
penale vjedhe e pyllit nga neni 358 par.2 lidhur me nenin 31 të KPK, dhe në këtë pjesë 
është vendosur që shpenzimet e procedurës penale bijnë në barë të mjeteve buxhetore 
të gjykatës ndërsa e dëmtuara Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në Prishtinë 
për realizimin e kërkesës pronsoro juridike është udhëzuar në kontestin civil. 

 
       Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1151/2017 të datës 
31.07.2018, ankesat e paraqitura janë refuzuar si të pabazuara dhe aktgjykimi i shkallës 
së parë është vërtetuar. 

  
        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesa për mbrojtën e ligjshmërisë kanë paraqitur: 

 
       - mbrojtësi i të dënuarës V.S., avokati M.D., nga M., për shkak të shkeljes së ligjit 
penal dhe atë të procedurës penale, me propozim që të ndryshohen dhe e dënuara të 
lirohet nga akuza ose të anulohen dhe lënda të kthehet në rivendosje,  

 
        - mbrojtësi i të dënuarit G.V., avokati D.V. nga M., për shkak të shkeljes së ligjit 
penal, me propozim  të njëjtë dhe  

 
        - mbrojtësi i të dënuarit J.M., avokati M.B. nga M., për shkak të shkeljes së ligjit 
penal dhe shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, me propozim që të 
anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.  

 
        Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.146/2019 e datës 19.07.2019, ka 
propozuar që kërkesat të refuzohen si të pabazuara. 

   
        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në 
kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet në 
kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 
        - kërkesat nuk janë të bazuara. 
 
        Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarës V. S. 
pretendohet se gjykatat nuk kanë vërtetuar as përgjegjësinë penale e të dënuarës e as 
bashkëkryerjen me të dënuarit tjerë. Sipas kërkesës, e dënuara ka themeluar 
marrëdhënie të punës dhe ka ndërmarrë veprime që janë në kuadër të përshkrimit të 
detyrave të saj. Qëllimi i saj nuk ka qenë kryerja e veprës penale e as që ka konsideruar 
se kryerja e punës së saj do të mund të cilësohet si vepër penale. Më tutje pretendohet 
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se nuk mund të jetë përgjegjësia e saj që nuk është arritur marrëveshja për 
funksionimin e ndërmarrjes për menaxhimin e pyjeve dhe këto mangësi tregojnë se 
aktgjykimet janë të përfshira me shkelje të ligjit penal dhe me shkelje të dispozitave të 
procedurës penale. 

 
Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit  G. V. po ashtu 

pretendohet se gjykatat nuk kanë vërtetuar përgjegjësinë penale e të dënuarit, veprimet 
konkrete të tij e as bashkëkryerjen me të dënuarit tjerë. Thuhet se fakti se ndërmarrja 
në fjalë nuk është integruar në Parkun Kombëtar “Sharri” është çështje e 
marrëdhënieve në mes Serbisë dhe Kosovës dhe nuk mund ti mëveshët të dënuarit. 
Është e paqartë edhe çështja e kërkesës pronësoro juridike sepse e dëmtuara është 
udhëzuar në kontestin civil ndërsa gjykata i ka obliguar të dënuarit që solidarisht të 
paguajnë dëmin e shkaktuar si dhe se nuk është vërtetuar se cilat dru janë pre për 
shkaqe sanitare e cilat në pyje që janë pronë private. 

 
Mbrojtësi i të dënuarit J. M., në kërkesë pretendon se aktgjykimet bazohen në 

mbrojtjen e të dënuarit të dhënë në polici por se kjo deklaratë është marrë në 
kundërshtim me nenin 391.të KPPK sepse ai është udhëzuar se duhet të fletë të 
vërtetën, për këtë arsye kjo provë nuk është e pranueshme dhe në këtë mënyrë është 
bërë shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni 384.par.1.pika 12.të 
KPPK. Shkelje e njejtë është bërë edhe me faktin se në aktgjykimin e shkallës së parë 
nuk ka përshkrim të veprimeve konkrete e të dënuarit e as për bashkëkryerjen me të 
dënuarit tjerë dhe këtë nuk e ka eliminuar as gjykata e shkallës së dytë, edhe pse në 
ankesë është pretenduar. Sipas kërkesës, në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së 
parë thuhet se është bërë prerja e druve “kinse” sanitare dhe ky formulim dispozitivn e 
bënë të paqartë sepse drutë ose janë pre për këtë qëllim ose jo dhe formulimi i këtillë 
nuk mund të qëndroj. Nuk mund të aprovohet qëndrimi i gjykatës së shkallës së parë e 
as të shkallës së dytë se çdo prerje e cila nuk është në harmoni me planin e 
ndërmarrjes “Sharri” paraqet  shkretërim të pyjeve, për arsye se i dënuari ka vepruar në 
përputhje me planin i cili në ndërmarrjen në të cilën ka punuar, ka ekzistuar. 

 
Duke i vlerësuar pretendimet nga kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë, Gjykata 

Supreme së pari konstatojë se të dënuarit, sipas mbrojtjes të tyre, kanë qenë të 
punësuar në ndërmarrjen Parku Nacional “Sharr Pllanina” në komunën e Shtërpcës, 
themelues i së cilës ka qenë Republika e Sërbisë, e cila sipas aktgjykimeve të 
kundërshtuara, është një ndërmarrje fiktive. Cilësia në të cilën kanë punuar ka  qenë: V. 
S., drejtoreshë, G. V., shef i shërbimit të rojës, J. M., referent për shënjimin e pyjeve, S. 
S., shefe për mbrojtjen dhe zhvillimin e ndërmarrjës, M. F., jurist dhe  S. D., punëtor i 
mirëmbajtjes. 

 
Sipas aktgjykimeve të kundërshtuara, në peridhën janar 2012.-tetor 2015. të 

dënuarit në mënyrë të vazhdueshme, secili si përgjegjës në pozitën e vet, e duke 
vepruar në bashkkryerje, pa pasur plan për pastrimin e pyjeve të miratuar nga Drejtoria 
për Administrimin e Parkut Kombëtar „Sharri“ me seli në Prizren, dhe duke vepruar në 
kundërshtim me Ligjin nr.04/L-087 për Parkun Kombëtar „Sharri“, kanë bërë prerrjën 
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kinse sanitare të drunjëve jashtë standardeve, vëllimi i së cilëve është 504.84 m3, në 
vlerë prej 153.041,50 euro. 

 
Pasi që gjatë procedurës në këtë çështje penale nuk janë kontestuar faktet siç 

janë ekzistimi i ndërmarrjes Parku Nacional “Sharr Pllanina”, personat-të dënuarit që 
kanë qenë të punësuar, prerja e druve në periudhën inkriminuese dhe shumë fakte tjera 
të cekura më lartë, të cilat nuk kontestohen as në kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë, 
kjo gjykatë vlerësojë bazueshmërinë e pretendimeve në kërkesat sa i përket 
përgjegjësisë penale e të dënuarve, bashkëkryerjes dhe pretendimeve tjera. 

 
Nga aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se të dënuarit veprimet e veta të cilat 

cilësohen si vepër penale, nuk i kanë karakterizuar ashtu, pasi që ato kanë qenë pjesë 
e punës së tyre në vendet e punës që i kanë pasur.  

 
Sipas gjetjes së gjykatave në aktgjykimet e kundërshtuara, veprimet e prerjes së 

drunjtëve janë ndërmarrë në kundërshtim me Ligjin për Parkun Kombëtar “Sharri” 
nr.04/L-087 sepse sipas këtij ligji kompetente për menaxhimin e pyjeve në territorin e 
parkut kombëtar “Sharri” në sipërfaqe prej 83.000 ha, në territorin e komunave Kaçanik, 
Shtërpce, Suharekë, Prizren dhe Dragash, i cili territor dhe kufijtë e tij janë përcaktuar 
me planin hapësinor, ka qenë Drejtoria për Administrimin e parkut Kombëtar “Sharri”, 
pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Kosovës. Të dënuarit kanë 
qenë të vetëdijshëm se janë duke vepruar në një ndërmarrje e cila nuk ka qenë e 
themeluar me ligj dhe se nuk kanë kompetencë për prerjen e druve në këtë territor dhe 
megjithatë kanë ndërmarrë këtë veprim, në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa sipas nenit 
357. par.1. të KPK element qenjësor i kësaj vepre penale është mu prerja e pyllit në 
kundërshtim me ligjin ose urdhrin e organit kompetent. Andaj, aktgjykimet përmbajnë 
arsye për fajësinë dhe përgjegjësinë penale e të dënuarve dhe pretendimet në kërkesat 
për mbrojtje të ligjshmërisë nuk mund të aprovohen. 

 
Sa i përket veprimeve konkrete dhe bashkëkryerjes së të dënuarve, kjo gjykatë 

konstatojë se aktgjykimet nuk kanë mangësi që kishin për të paraqitur shkelje esenciale 
të dispozitave të procedurës penale të cilat pretendohen. Në dispozitivin e aktgjykimit të 
shkallës së parë edhe pse nuk janë cekur veprimet individuale e të dënuarve, është 
thënë se secili ka vepruar nga pozita e vet në ndërmarrjen fiktive “Nacionalni Park” 
“Sharr Pllanina” dhe këto pozita janë përshkruar në arsyet e aktgjykimit, ndërsa sa i 
përket bashkëkryerjes, po në këtë aktgjykim në faqen 16 është konstatuar se 
bashkëkryerja është realizuar me faktin se secili prej tyre thelbësisht ka kontribuar 
kryerjes së veprës penale.   

 
Gjykata Supreme po ashtu vlerësojë ekzistimin e shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384.par.1.pika 12.të KPPK të cekur në 
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit J. M., por nuk e aprovoj. 
Nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor i datës 13.03.2017, rezulton gjykata i ka 
udhëzuar të dënuarit, andaj edhe të dënuarin J. M.,  për të drejtat e tyre procedurale, siç 
janë se kanë të drejtë të mos të deklarohen dhe të mos të përgjigjen pyetjeve të 
parashtruara, nëse deklarohen nuk kanë për detyrë të inkriminojnë vetën e as të afërmit 
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të tyre e as të pranojnë fajësinë, se mund të mbrohen vet apo përmes mbrojtësit të 
zgjedhur, për të drejtën e paraqitjes së provave, pyetjeve dëshmitarëve dhe të bëjnë 
vërejtje dhe sqarime në deklarimet e tyre, ndërsa në vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor të 
datës 21.06.2017,  i dënuari ka paraqitur mbrojtjen e vet. Në këtë situatë, e pasi që i 
dënuari ka qenë i udhëzuar për të drejtat e tij në procedurë dhe kjo mbrojtje është marrë 
për bazë gjatë marrjes së vendimit gjyqësor, fakti se në fazën paraprake të procedurës 
ka qenë i udhëzuar se duhet të fletë të vërtetën nuk ka ndikim sepse aktgjykimi nuk 
është bazuar në te. 

 
Sipas të njëjtës kërkesës, në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë thuhet 

se është bërë prerja e druve “kinse” sanitare dhe ky formulim dispozitivin e bënë të 
paqartë. Gjykata Supreme nuk gjeti se është fjalë për një paqartësi të natyrës së këtillë, 
për arsye se vetëm është marrë pjesa e mbrojtjeve e të dënuarve, e cila është futur në 
dispozitiv por se nuk mund të bëhet fjalë për shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës penale nga neni 384.par.1.pika 12. të KPPK. 

 
Më lartë u theksua se në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të 

dënuarit G.V., është cekur se e dëmtuara për realizimin e kërkesës pronsoro juridike 
është udhëzuar në kontestin civili, por përkundër kësaj gjykata i ka obliguar të dënuarit 
që të paguajnë dëmin e shkaktuar.  Duke e vlerësuar këtë pretendim Gjykata Supreme 
gjeti se për pjesën gjykuese të aktgjykimit, për veprën penale shkretërimi i pyjeve nga 
neni 357.par.2. lidhur me nenin 31.të KPK, të dënuarit janë obliguar të paguajnë 
dëmshpërblimin, ndërsa në pjesën liruese, për veprën penale vjedhje e pyllit nga neni 
358.par.2.lidhur me nenin 31.të KPK, e dëmtuara është udhëzuar që kërkesën pronsoro 
juridike të realizoj në procedurën civile. Vendimet e këtilla janë marrë në përputhje me 
dispozitën e nenit 463.par.1.dhe 2.të KPPK ndërsa pretendimi nuk ishte i bazuar. 

 
Nga sa u tha, kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë ishin të pabazuara dhe 

konform nenit 437. të KPPK u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
 

  
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
Pml.nr. 203/2019 më 21.08.2019.  

 
 
Proçesmbajtësi,                          Kryetarja e kolegjit,  
   Bujar Balaj                               Valdete Daka 


