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Komunikatë për media 
 

Për shkak të neglizhencës së gjykatës themelore 

dega në Lipjan në kryerjen e lëndëve , në mënyrë 

indirekte po i ndihmojnë personave të 

pandërgjegjshëm në dëmtimin e pyjeve. 

 

 

Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights del 
me këtë komunikatë për media: 

 

19 Qershor 2013:  Organizata Joqeveritare YAHR reagon ashpër rreth neglizhencës së gjykatës 

themelore të Prishtinës  dega në Lipjani rreth kryerjes së lëndëve gjyqësore për vepra kundërvajtje dhe 

penale të prerjeve ilegale të pyjeve në komunën e Lipjanit. 

 

Gjatë periudhës Korrik 2010 deri me 31 Maji 2013 nga drejtoria për bujqësi dhe pylltari janë 

dërguar në gjykatën themelore të Prishtinës dega në Lipjan (GJTHPL) 1,488 fletëparaqitje për vepra 

kundërvajtje dhe penal për dëmtim të pyjeve nga kryerësit e pandërgjegjshëm dhe gjatë kësaj periudhe 

gjykata i ka kryer vetëm 437 lëndë ose 29.36% prej tyre dhe vlera e dënimit të shqiptuar arrin në vlerën 

prej 73,300 euro dhe po ashtu kemi 368 aktvendime të pezulluar ose 24.78 %. Dhe me këtë shihet se 

sa është efikase  kjo gjykatë dhe me këtë lind dyshim për korrupsion në  këtë gjykatë e cila në mënyrë 

indirekte po e ndihmon në rritje të kësaj dukuri negative të dëmtimeve të pyjeve nga persona të 

pandërgjegjshëm. 

 



Faqe 2   

Lipjan, 19 Qershor 2013 

 

 Gjatë periudhës Korrik 2010 - Maj 2013 nga aksionet vepruese të drejtorisë komunale për bujqësi 

dhe pylltari janë kapur 1,488 persona dhe  llogaritet se pyjet e komunës së Lipjanit janë dëmtuar 2,021 

m3 në vlerë prej 210,050.00 €. Po ashtu gjatë kësaj periudhe kemi 1,358 fletëparaqitje për vepra 

kundërvajtje me sasi të dëmit 1,508.62 m3 ose në vlerë prej 159,249.00 € dhe prej tyre kemi 378 

aktvendime të kryera në vlerë prej 55,800.00 € dhe 368 aktvendime të pezulluara, ndërsa për vepra 

penale kemi 130 fletëparaqitje me sasi të dëmit  512.72 m3 ose në vlerë prej 50,801.00 € ku prej tyre 

kemi 59 aktvendime të kryera në vlerë prej 17,500.00 €, 

 

Organizata Joqeveritare YAHR apelon tek institucioni i drejtësisë në komunën e Lipjanit, pra te 

Gjykata themelore e Prishtinës dega në Lipjan që ta risë efikasitetin në kryerjen e lëndëve me qëllim 

për parandalimit të shkatërrimit të hapësirave të pyjeve nga persona të pa ndërgjegjshëm në komunën 

e  Lipjanit. 


