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Numri i lëndës: 2019:164075 

Datë: 07.11.2019 

Numri i dokumentit:     00632835 

P.nr.985/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN, Deparatamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Penal, gjyqtarja gjykuese Vjollca Bushala, me sekretarën juridike Drita Gërmizaj, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit K.D nga fsh. ... Komuna e Rahovecit. për shkak të veprës penale 

ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 338 par 1 të  KPRK-së, duke vendosur 

sipas aktakuzes së Prokurorisë Themelore në Prizren - Deparatamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.1484-8/2019 të dt.30.07.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në praninë e 

Prokurorit të Shtetit në Prizren Naim Gashi dhe te akuzuarit K. D, me daten 05.11.2019, mori 

publikisht dhe shpalli ndërsa me dt. 06.11.2019 përpiloj  këtë: 

   

 A K T GJ Y K I M 

 

 I akuzuari: 

 

K. D, nga i ati A., e ëma M., e vajzërisë S., i lindur ..., në fshatin ... Komuna e 

Rahovecit, ku edhe tani jeton i  martuar, , ka të kryer shkollën e mesme, punëtor, i gjendjes ë 

mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  nr personal ....  

 

                                                                ËSHTË FAJTOR  
 

Se me dt.30.06.2019, rreth orës 15:30 minuta në fshatin ..., Komuna e Prizrenit, i 

pandehuri është hasur duke vepruar në kundërshtim me nenin 80 të Ligjit 03/L-163 për 

Minierat dhe Mineralet, si dhe Ligjit 04/L-158 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit numër 

03/L-163, pa lejen për aktivitete të veçanta minerare lëshuar nga Komisioni i Pavarur për 

Minierat dhe Minerale, ashtu që ka përdorur forcën mekanike me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm të pasurisë për vete, duke bërë eksploatimin e rërës në një pjesë të tokës përreth 

lumit në lokacionin e lartëpërmendur, me qëllim të shfrytëzimit të resurseve minerare të rërës 

ka hequr fillimisht dheun në sasi prej 100 m , në një sipërfaqe prej 200 m2 dhe e ka bartur në 

një vend tjetër me qëllim që më pas ta nxjerr rërën, me ç’rast ka shkaktuar dëmtim dhe 

degradim të ambientit.  

 

Me këto veprime ka kryer veprën ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga 

neni 338 par 1 të KPRK-së . 
  

 Andaj, gjyqtari i vetëm, në bazë te neneve 7,8,9,10,17,21, 46 ,73 , 74 dhe 75 par 1 pika 

1.3, 378 parag. 6 lidhur me parag.1 të KP-së dhe neneve 248 dhe 365 të KPP-së, të akuzuarin e  
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                    G J Y K O N    

 

-me dënim me gjobë, në shumën prej 500 (pesëqind) €, të cilin dënim është i obliguar ta 

paguaj ne afat prej 15 dite, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi .  

  

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën dënimi me gjobë do ti 

zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që për çdo 20 Euro të gjobës do ti llogaritet një ditë 

burgim, ç’ka nënkupton 25(njëzetepesë)ditë burg. 

 

I dëmtuari Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Muharrem, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civilë. 

         

I akuzuari obligohet që të paguaj shpenzimet e procedurës penale sa do që të jenë ato 

dhe atë:në emër të paushallit gjyqësore në shumën prej 20 € si dhe për Programin për 

Kompenzimin e Viktimave të Krimit,  shumën prej 30 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

                A r s y e t i m  

  

Prokuroria Themelore ne Prizren - Deparatamenti i Përgjithshëm,  ka ngritur aktakuzën 

PP/II.nr.1484-8/2019 të dt.30.07.2019,  kundër të  akuzuarit K.D nga fsh. ... Komuna e 

Rahovecit, për shkak të veprës penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 338 

par. të KPRK-së. 

 

Pas pranimit të shkresave të lëndës, gjyqtarja gjykuese me daten 05.11.2019 ka caktuar 

shqyrtimin fillestar , ku i akuzuari pas udhëzimeve lidhur me të drejtat të cilat i takojnë sipas 

ligjit, pasi që ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit,  e pranonë fajësin që i 

ngarkohet me aktakuzë. 

I  akuzuari ka deklaruar se e pranon fajësinë për vepren penale me të cilën  akuzohet 

sipas dispozitivit të aktakuzës, ka kërkuar nga gjykata që ti shqiptoj një dënim më të butë, pasi 

që është hera e parë që ka rënë ndesh me ligjin, ndihej i penduar për veprimin e bërë, vepren e 

ka kryer nga pakujdesija, dhe garantoj se në të ardhmen nuk do të bjen ndesh me ligjin. 

 

Prokurori i Shtetit në fjalën e vet ka theksuar se pasi i akuzuari ka e pranuar fajësinë, i 

cili pranim mbështetet në provat të siguruara në mënyrë të ligjshme, nuk e kundërshton 

pranimin e fajësisë, andaj propozon që i njëti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, por 

gjatë marrjes  së vendimit mbi dënimin, gjykata të merr parasysh rrethanat lehtësuese në anën e 

tij dhe atë pranimi i fajësis, sjellja korrekte e tij gjatë procedures. 

 

Në shqyrtimin fillestar, gjykata, pas dëgjimit të palëve, ka marrë aktvendim me të cilin 

e ka pranuar pranimin e fajësis, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore 

për një gjë të tillë, në këtë aspekt, i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësis, se pranimi i fajësis  është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimi i fajësis 

mbështetet në faktet e qështjes që përmban aktakuza dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje 

të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Andaj, në bazë të pranimit të fajësis dhe provave tjera materiale nga shkresat e lëndës 

duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, gjykata e ka vërtetuara këtë gjendje faktike: 

 

Se me dt.30.06.2019, rreth orës 15:30 minuta në fshatin ..., Komuna e Prizrenit, i 

pandehuri është hasur duke vepruar në kundërshtim me nenin 80 të Ligjit 03/L-163 për 
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Minierat dhe Mineralet, si dhe Ligjit 04/L-158 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit numër 

03/L-163, pa lejen për aktivitete të veçanta minerare lëshuar nga Komisioni i Pavarur për 

Minierat dhe Minerale, ashtu që ka përdorur forcën mekanike me qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm të pasurisë për vete, duke bërë eksploatimin e rërës në një pjesë të tokës përreth 

lumit në lokacionin e lartëpërmendur, me qëllim të shfrytëzimit të resurseve minerare të rërës 

ka hequr fillimisht dheun në sasi prej 100 m , në një sipërfaqe prej 200 m2 dhe e ka bartur në 

një vend tjetër me qëllim që më pas ta nxjerr rërën, me ç’rast ka shkaktuar dëmtim dhe 

degradim të ambientit.  

 

 

Duke pasur parashysh se i akuzuari në shqyrtimin fillestar e ka pranuar fajësin për 

vepren penale per të cilën është shpallur fajtor, në bazë të nenit 248 të KPP-së, i cili pranim ka 

të bëjë me tërë përshkrimin e ngjarjes nga rrjedhin elementet qenësore që e përbëjn figuren e 

veprës penale e cila i vihet në barrë me aktakuzë , andaj gjykata edhe nuk ka administruar 

provat dhe ka pranuar pranimin e fajësisë së të akuzuarit, duke mos gjetur se egzistojn prova të 

papranushme dhe duke konsideruar se pranimi i fajësis është vertetuar edhe nga provat të cilat 

gjinden në shkresat e lëndës.  

 

 

Në bazë të cekurave më lartë, gjykata ka vertetuar se në veprimet e të akuzuarit, 

formohen elementet e vepres penale vjedhja e shërbimeve, nga neni ndotja, degradimi ose 

shkatërrimi i mjedisit nga neni 338 par. të KPRK-së, per të cilën është edhe penalisht 

përgjegjës, andaj është shpallur fajtor dhe dënuar sipas ligjit duke i shqiptuar denimin me 

gjobë, në shumën prej 500 €, të cilin dënim është i obliguar ta paguaj ne afat prej 15 dite, nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  

  Duke u bazuar në nenin 73 dhe 74 të KP-së, gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit 

pati parasysh të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, 

pasi qe rrethana renduese  nuk pati, si rrethana lehtësuese për të akuzuarin gjykata pati 

parasysh sidomos faktin se i njëjti ka pranuar fajësinë, është penduar thellë për veprën e kryer,  

dhe ka premtuar se në të ardhmen nuk do ti përsëris veprimet e tilla inkriminuese apo të 

ngjashme. 

 

 Sipas bindjes së gjyqtarit gjykues, denimi me gjobë ndaj të akuzuarit, duke i marrë për 

bazë rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës 

penale dhe shkallën e përgjegjësis së të akuzuarit. 

 

Gjyqtari gjykues, gjithashtu ka konstatauar se me këtë dënim mund të arrihet edhe 

qëllimi i dënimit, nga neni 41 të KP-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij, të parandalojë personat 

tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen 

e moralit dhe forcimine detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës  të dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 paragrafi 2 të KPP-së.  

 

Vendimi mbi pagesën e paushallit gjyqësor u morri në kuptim të nenit 454  par.1 të 

KPP-së. 

Vendimi për Kompenzimin e Vikrimave të Krimit , u muar në kuptim të nenit 39, të 

Ligjit nr 05/L-036 për Kompenzimin e Viktimave të Krimit. 
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Me sa u tha u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi, e në mbështetje të nenit 365 të 

KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:164075, 07.11.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


