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Numri i lëndës: 2018:018442 

Datë: 26.11.2018 

Numri i dokumentit:     00177196 

 

P.nr.595/16 
    NË EMER TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEGA NË SUHAREKË, Gjyqtari Qemail Suka,  me 
pjesëmarrjen e Sek. Juridike Vjollca Haziraj, në lenden penale sipas P.TH. nga Prizreni, 
Aktakuzës PP.nr.1183/14 te dt. 28.07.2016, ndaj të akuzuarit N. B. nga fsh. S. e U., 
Komuna e Prizrenit, për shkak te veprës penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i 
mjedisit nga neni 347 par.1 te KP-se  në prezencë të prokurorit te P.Sh-së Fatos Ajvazi nga 
Prizreni, dhe te akuzuarit, në seancën  e shqyrtimit gjyqësor te mbajtur me dt.13.11.2018 
mori, publikisht shpalli dhe me date 26.11.2018, përpiloi këtë:  
  

A K T GJ Y K I M 
 

 I akuzuari: N. B. nga i ati R., e ëma S., e lindur Th., i lindur me dt.03.07.1952, ne  fsh.  
S. e U. komuna Prizren, me vendbanim ne Prizren Rr. S. R.” nr..., i martuar, baba i dy 
fëmijëve, ka te kryer fakultetin, i pa dënuar me pare, shqiptar, shtetas i Republikës se 
Kosovës. 
 

ËSHTË   FAJTOR 
 

Sepse me dt.10.07.2013 gjate inspektimit te bere nga Komisioni i Pavarur për 
Miniera dhe Minerale, është hasur duke operuar ilegalisht ne përpunimin-seperimin e 
resurseve minerale-gur gëlqeror, ne lokacionin ne fshatin S. komuna Suhareke, dhe ate ne 
lokacionin ne këto koordinata Y=748....., 748...., 748...., 748.....; Y=469......, 469....., 469...., 
469.....; Z=4.., 4.., 4.., 4.., për te cilat koordinata nuk ka pasur leje për aktivitete te veçanta 
te lëshuar nga KPMM-ja, me ç rast bën ndotjen dhe degradimin e ajrit dhe tokës. 
 
              - Me këtë ka kryer veprën penale, ndotja, degradimi ose shkatërrimi i 
mjedisit nga neni 347 par.1 te KP-se  
               Andaj gjykata në kuptim të nenit 41, 51, 52, 73,74 të KP-së,  si  dhe 359  par. 1 dhe 
2, dhe 365 të  KPP-së,  i  shqipton:   

DËNIM  ME GJOBË 
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 Në shume prej 500 (pesëqind) €,  i cili dënim duhet të ekzekutohet pas 
plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, në të kundërtën i njëjti do të zëvendësohet me 25 
ditë burgim, duke llogaritur një ditë burgimi me 20 €. 
            Obligohet i akuzuari qe ne emër te kompensimit te viktimave te krimit te paguaj 
shumen prej 30 € si dhe për paushallin gjyqësor te paguaj shumen prej 30 €, pas 
plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 
 
          Udhëzohet pala e dëmtuar, KPMM –Distrikti  në Prizren që kërkesën pasurore-
juridike ta realizoje në kontest të rregullt civil.   
                                                       

A r s y e t i m 
 

  P.TH. me aktakuzë PP.nr. 1183/14 te dt. 28.07.2016 e ka akuzuar N. B. nga 
Prizreni,  për shkak te veprës penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 
347 par.1 te KP-se, të cilin gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor e  ka përfaqësuar P.SH. 
nga Prizreni Fatos Ajvazi, i cili në tërësi ngel pranë të dhënave si në aktakuze,  që i 
akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit.     
          I akuzuari në mbrojtjen e tij kur nuk e pranoi fajësinë deklaroi, se nuk është e 
vërtete qe e kam kryer veprën penale e cila më ngarkohet, mirëpo nga deklarata e tij edhe 
pse jo në mënyrë të drejtpërdrejt i njëjti e pranoi fajësinë kur deklaroi se ka pasur licence 
vetëm për shfrytëzim dhe gurthyes po nuk ka pasur licence për aktivitete te veçante 
përkatësisht seperimin e resursit mineral për çka edhe përben vepër penale si aktivitet 
ilegal. 
 
Gjykata pas procedurës së provave gjeti këtë gjendjen faktike: 
 
            Se prej datës 10.07.2013 i akuzuari është hasur duke operuar ilegalisht ne 
përpunimin-seperimin e resurseve minerale-gur gëlqeror ne lokacionin ne fshatin S. 
komuna Suhareke, dhe ate ne lokacionin ne këto koordinata Y=748....., 748....., 748...., 
748.....; Y=469....., 469....., 469....., 469.....; Z=4.., 4.., 4.., 4.., per te cilat koordinata nuk ka 
pasur leje për aktivitete te veçanta te lëshuar nga KPMM-ja, me ç rast bën ndotjen dhe 
degradimin e ajrit dhe tokës. 
           Gjatë marrjes ne pyetje te deshmitareve-inspektor te KPMM: Z. S. dhe I. K. 
deklaruan se: me dt.14.07.2016 gjate inspektimit  te bere ne ndërmarrjen “G.” ne fsh. S., 
kemi vërejtur se pronari i kësaj firme ka qene duke zhvillu aktivitetin e përpunimit te 
gurit gëlqeror i cili ne te njëjtën dite nuk ka poseduar leje te veqante per zhvillimin e ketij 
aktiviteti seperacion per te cilën nuk ka leje për aktivitet te veqante te lëshuar nga 
KPMM-ja, ne baze te Ligjit per Miniera dhe Minerale. Me date 27.05.2013 kemi qene ne 
vizite tek ndërmarrja G. ku i kemi lëshuar vërejtje qe te pajiset me leje per aktivitete te 
veçanta dhe meqenëse ndërmarrja nuk është pajisur me lejen e tille me dt. 10.07.13 jemi 
takuar me perf. e ndërmarrjes B. B. i cili e ka nënshkruar  urdhëresën për ndërprerjen e 
aktivitetit dhe kemi sugjeruar qe ndërmarrja nuk ka te drejte te zhvilloje këtë aktivitet pa 
pasur leje per miniera dhe minerale, gjithashtu ne kuadër te raportit është cekur se 
ndërmarrja G. posedon leje për shfrytëzimin e gurit gëlqeror mirëpo nuk posedon leje për 
aktivitete te veçanta ne seperacion. 
 
  Përfaqësuesi i palës së dëmtuar i bashkëngjitet ndjekjes dhe parashtron kërkesë 
pasurore-juridike. 
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            Gjykata deklaratën së të akuzuarit kur nuk e pranoi fajësinë, e vlerësoi si qëllim që i 
njëjti ti shmanget përgjegjësisë penale, edhe pse, jo në mënyrë të drejtpërdrejt i njëjti e ka 
pranuar fajësinë kur gjatë marrjes ne pyetje ka deklaruar se  ne ditën kritike ka vepruar 
pa leje te veçantë për çka edhe e ka pohuar ne te gjitha deklarimet e tije gjate procedurës 
penale. 

Gjendja faktike vërtetohet ne tërësi nga deklaratat e dëshmitareve te cilët ne 
cilësinë e personave zyrtar gjate inspektimit përkatësisht ne vendin e kryerjes se veprës 
penale ne koordinatat e përshkruara si ne aktakuze ka vepruar pa leje te veçantë dhe ne 
shkelje te ligjit për miniera dhe minerale shkakton veprën penale për te cilën është 
akuzuar. Nga deklaratat e dëshmitareve te dhëna ne shqyrtim gjyqësor të cilat për 
gjykatën janë të besueshme dhe janë ne pajtim edhe me provat tjera materiale që gjinden 
në shkresat e lëndës se i pandehuri N. B. duke vepruar ne kundërshtim me ligjin për 
miniera dhe minerale bene përpunimin-seperimin e resurseve mineraleve gur-gëlqeror 
pa lejen e veçantë për te cilën fakt nuk e ka mohuar as vet i pandehuri andaj edhe gjykata 
sipas bindjes së lirë vlerëson se  gjendja faktike e përshkruar ne dispozitivin e aktakuzës 
është vërtetuar nga provat e administruara ne shqyrtim gjyqësor. 
  

Ndërsa deklaratave te dëshmitareve Z. S. dhe I. K. i  vlerësoi si te argumentuara 
dhe te bazuara ne prova. 

 
               Andaj gjykata pas administrimit të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së 
bashku vërtetoi se në veprimet e të akuzuarit formohen elementet e kryerjes së veprës 
penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 347 par.1 te KP-se, andaj 
edhe i shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se edhe me një 
dënim të kushtëzuar do të arrihet qëllimi i duhur ndëshkimor që i akuzuari në të 
ardhmen mos të përsërit vepra penale të njëjta ose të ngjashme. 
 
               Gjykata  gjatë  marrjes  së  vendimit  mbi  dënimin  ka  vlerësuar  të  gjitha  
rrethanat  në  kuptim  të  nenit  73, të  KP-së,  të  cilat  ndikojnë  në  lartësinë  e  dënimit. 
Gjykata  si  rrethanë  lehtësuese  muarr  për  bazë  se  i  akuzuari  ka  pasur  qëndrim  
korrekt  ndaj  gjykatës, kurse  rrethana  posaçërisht  rënduese  nuk  gjeti, ndërsa pati 
parasysh edhe qëllimin e dënimit, që të dënuarit mos ti shkaktohet vuajtje por që i njëjti 
të përmirësohet dhe të veproj konform ligjeve ne fuqi. 
Vendimi  mbi  kërkesën  pasuroro-juridike  u  muarr  në  kuptim  të  nenit  463  të  KPP-së 
Vendimi  mbi  shpenzimet  e  procedurës  u  muarr  në  kuptim  të  nenit 453 par.1  të 
KPP-së 
 
                            GJYKATA THEMELORE  PRIZREN – DEGA SUHAREKE 
 
                                                                                                                                  Gj y q t a r i 
                                                    Qemail  Suka 
 
                                                        
 
 
KESHILLE   JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka  të drejtë ankese në 

                                             afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit  
                                         në Prishtine, përmes kësaj Gjykate.  


