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Numri i lëndës: 2019:092213 

Datë: 13.11.2020 

Numri i dokumentit:     01271855 

P.nr.76/19 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE  PEJE  DEGA NË ISTOG – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, sipas 
Gjyqtarit Gani Rugova, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Drita Blakaj, në lëndën penale të 
pandehurit I. A. nga ......, K ........, i akuzuar për vepër  penale ndotja, degradimi ose 
shkatërrimi i mjedisit nga neni 347 par.1 te KPRK-se, duke vendosur sipas  aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore ne Peje – Departamenti i Krimeve të Përgjithshme, PP/nr.2213/16 të 
dt.14.09.2017. në seancën publike të shqyrtimeve gjyqësor të mbajtura me dt.24.02.2020, 
10.03.2020 dhe 13.10.2020 në pranin e Prokurorit të Shtetit,Muharrem Bajraktari, të 
pandehurit I. A., mbrojtësi i autorizuar i të pandehurit Av.Qendrim Zogaj, të njëjtën ditë 
publikisht mori dhe shpalli, me datë 16.10.2020,ndërsa me  dt.13.11.2020 e përpiloj këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 
I pandehuri I. A. i lindur nga prindërit babai- A.  dhe  nena M. e gjinisë G., i lindur më .........., 
në Prishtinë, rr. “ .............” nr....., ku edhe banon, i martuar, baba i tre fëmijëve, me profesion 
Inxhinier i makinerisë, punon në firmën e vet  ........  SHPK, në Prishtinë, i gjendjes së mesme 
ekonomike, identifikohet me numër personal: ............., shqiptar, Shtetas i Republikës së 
Kosovës, mbrohet në liri 
 
ËSHTË   FAJTORE 
Për shkak se: 
 
Me datën 14.09.2016, ne fshatin ......, K-...., me dashje ka shkelur nenin 80 te Ligjin për 
Minierat dhe Mineralet 03/L-163,dhe me këtë ka ber degradimin e mjedisit ne atë mënyrë qe 
i pandehuri ditën kritike është hasur nga inspektoret e ......-se duke operuar ilegalisht ne 
shfrytëzimin jashtë mase te resurseve minerale- zhavorrit, pa u pajisur me Licence për 
Shfrytëzimin e Mineraleve- zhavorrit, ku pas matjeve gjeodezike nga ana e Departamentit te 
Gjeodezisë, sasia e shfrytëzimit te rërës dhe zhavorrit nga ana e te pandehurit është 
264.00m3,me ç rastë  ......-së i shkakton dëme prej 990.00(nëntëqind e nëntëdhjetë )euro,   
 

- me çka ka kryer vepër penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga  neni 
347 par.1 te KPK-se. 

 
Andaj Gjykata, në kuptim të nenit 7,8,9,10,17,23,41,43,46,73,74 dhe nenit 347 par. 1 te KPRK-
se, nenit 80 të Ligjit NR.03/L-163 për MMK, nenit 49 të LNPMM, si dhe nenit 359, 360, 361, 
365, 366 dhe 463 te KPPK të pandehurit i shqipton. 
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DËNIM ME GJOBË 
 
1.Ashtu që të pandehurit Gjykata i përcakton dënimin me gjobë në shumë prej 2000 (dymijë) 
euro, të cilin dënim duhet të paguaj 15 ditë pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 
  
2.Nëse i pandehuri nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj gjobën e shqiptuar sipas afatit të 
dhënë, e njëjta gjobë do të zëvendësohet në dënim me burg, konform nenit 46 par.3 të KPRK-
së, ku një ditë burgim do ti llogaritet në 20(njëzet) euro të gjobës. 
  
3.I pandehuri obligohet që në emër të  paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 (njëzetë) 
euro, si dhe në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 
(tridhjetë) euro në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  
 
 4.E dëmtuara përfaqësuesi i autorizuar i ......-së, rr ”......” nr. 1 .......,  për realizimin e demit të 
shkaktuar nga i pandehuri udhëzohet në kontest civil. 
 

A r s y e t i m 
 
Prokuroria  Themelore ne Peje - Departamenti i Krimeve të Përgjithshme, pranë kësaj gjykate  
ka ngrit   aktakuzën, me PP/nr.2213/2016 të dt.14.09.2017,  ndaj te pandehurit I. A. nga ......, 
K Prishtinë, i akuzuar për vepër  penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 
347 par.1 te KPRK-se.  
Pas shpalljes se inkompetencës nga gjykata e Pejës dega ne Klinë gjyqtari i çështjes ne Istog ka 
filluar lenden nga fillimi. 
Ne këtë çështje juridiko-penale me date 14.05.2019, është mbajtur seanca fillestare në pranin 
e prokurorit të shtetit Arben Hoti dhe të pandehurit I. A., i cili është deklaruar se nuk e pranon 
fajësisë lidhur me veprën penale me të cilën është akuzuar.  
 
Me dt. 17.06.2019 është mbajtur shqyrtimi i dytë në prezencën e prokurorit të shtetit Arben 
Hoti, te pandehurit I. A., dhe mbrojtësit Av.Hekuran Haxhimusa, sipas autorizimit, më çka ka 
parashtruar kërkesë për Hedhje të aktakuzës, ndërsa me datë 21.06.2019 gjykata pas 
shqyrtimit të kërkesës për hedhje të aktakuzës me aktvendim e refuzon dhe ka vazhduar me 
procedimin sipas aktakuzës. 
 
Më 28.01.2020,shtyhet seanca për shkak te mungesës se mbrojtësit, seanca vazhdon me dt. 
24.02.2020,me çka ne fjalën hyrëse prokurori i shtetit benë përmirësimin e dispozitivit ku 
është lëshuar një gabim teknik sa i përket sasisë se zhavorrit ku ne vende të 284m3 ,duhet të 
jetë 264m3 dhe shtohet me çka i ka shkaktuar dëme ne vler prej 990 .00euro. dhe vazhdohet 
me marrjen ne pyetje të dëshmitarëve ,vazhdohet seanca me dt.10.03.2020; me 
dt.09.06.2020; me dt. 29.06.2020  dt. 13.07.2020; dt. 27.07.2020; janë shtyer seancat për 
shkak se i njëjti ka patur simptomat e COVID-19 për seancën e datës 05.08.2020,gjykata ka 
pruar urdhëresë për shoqërim me datë  12.08.2020,dhe datë dt.24.08.2020,i njëjti ka sjellë si 
arsyetim mungesën se prape është testuar me Covid 19 pozitiv sipas laboratorit Elab Kosova 
by Turkey, ndërsa seancën e radhës e ka mbajtur me datë; dt.13.10.2020 ku ne shqyrtimin 
gjyqësore, ka prezantuar prokurori i shtetit Muharrem Bajraktari i pandehuri  I. A., mbrojtësi i 
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autorizuar i të pandehurit Av.Qendrim Zogaj, ku kanë paraqitur fjalën përfundimtare me 
shkrim si dhe elaboratin me gojë. 
 
Prokurori i shtetit ne fjalën përfundimtare e dhëne me shkrim deklaron: i nderuar Gjyqtar 
dhe të pranishëm të tjerë në ketë shqyrtim gjyqësor,  
 
Prokuroria Themelore në Pejë, në çështjen penale kundër te akuzuarit I. A. nga ......, ka ngritur 
Aktakuzën PP/II nr.2213/16  me dt. 14.09.2017, për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar 
mirë se i njëjti ka kryer veprën penale, “Ndotja ,degradimi ose shkatërrim i mjedisit” nga neni 
347 par.1 të KPRK-së. 
 
Prokuroria i ka propozuar gjykatës që në cilësi të provave te administruara: 

 Raporti për aktivitetin e jashtë ligjshëm minerar i dt. 14.09.2016,  

 Fotografit e vendit të ngjarjes,  

 Raporti mbi kalkulimin e vëllimit të mineralëve te nxjerra, 

 Urdhri për ndërprerjen e ushtrimit të aktivitetit minerar dhe sekuestrimit e mjeteve të 
punës dhe minerareve, 

 Deklarata e dëshmitarëve- Inspektorëve H. H., E. M. dhe Z. S., si dhe provat tjera të 
propozuara në aktakuzë, dhe nga të gjitha këto do vërtetohet në tërësi si e bazuar 
Aktakuza e Prokurorisë. 

 
Pas administrimit të provave është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se: me dt. 
14.09.2016, në fsh .....komuna ....., në kundërshtim me Ligjin për Minierat dhe Minierat, Ligjin 
nr. 03/2-163 dhe atë nenin 80, i akuzuari I. A. me kompaninë e tij “........., pa pajisur me 
licencë nga organi i ......-së, për koordinatat 1) 7467858, 2) 7467847, 3) 7467877 dhe 4) 
7467875, jashtë ligjshëm ushtron aktivitetin minerar në shfrytëzimin e zhavorrit, në sasinë 
prej 264,00m3, me çrast ......-së i shkakton dëme prej 990.00 euro ( nëntëqind e nëntëdhjetë) 
euro dhe me ketë ekziston përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari I. A. ka kryer vepër 
penale nga neni 347 par.1 të KPRK-së. 
 
Provat në bazë të të cilave është vërtetuar kjo gjendje faktike janë: 
 

1. Raporti për Aktivitetin e Jashtë ligjshëm Minerar i dt.19.09.2016, në të cilin raport 
ndër të tjera ceket se: Në lokacionin ...... Komuna Istog, për Koordinatat e konstatuar 
në raport është kryer aktivitet minerar, shfrytëzim i zhavorrit në mënyrë të jashtë 
ligjshëm.Shfrytëzimi  i zhavorrit në mënyrë të jashtë ligjshme, shfrytëzimi kryhet nga 
punëtorët e ........., SHPK- e përfaqësuar nga I. A.. 

 
2. Fotografit nga vendi i shfrytëzimit ku shihen mjetet e punës së kompanisë ........., me të 

cilat është duke u kryer kjo veprimtari. 
 

3. Urdhri për ndërprerjen e aktivitetit ilegal minerar dhe sekuestrimin i mjeteve të punës 
dhe minerareve, ku në ketë urdhër ndër të tjera ceket se Kompania ........., është duke 
kryer punë minerare, shfrytëzimin e zhavorrit në vendin ......, komuna Istog, duke 
cekur në urdhëresë edhe koordinatat si dhe faktin se kompania nuk posedon licencë te 
vlefshme të lëshuar nga ......-ja, sipas Ligjit për Miniera, dhe Minerale si dhe shtojcat A 
dhe B. 
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4. Raporti mbi kalkulimin e vëllimit me të cilin raport ndër tjera ceket se: masa e 

shfrytëzuar nga kompania ........., është 264,00 km3 dhe se statusi i kompanisë dhe 
vendi i shfrytëzimit janë ilegal. 

 
5. Raporti mbi operimin ilegal i dt.27.09.2016, ku në bazë të raportit te Inspektorit të 

vizitës se dt. 14.09.2016, me nr Portokoli 10748, shfrytëzimi ilegal i rërës dhe zhavorrit 
konstatohet se Kompania Operimi ilegal e ka bërë për një ditë pune. Po ashtu në bazë 
të raportit të mjeteve nga Departamenti i Gjeodezisë të dt.26.09.2016, Kompania 
......... – General, Konstruksion, SHPK, nga operimi i jashtë ligjshëm ka shfrytëzuar 
264,004 m3 dhe kalkulimin e shumës së paraqitur në mënyrë tabelare. 

 
6. Aktvendimi i ...... nr.4246 në të cilin ndër të tjera ceket se, Kompania ......... Gjeneralë 

Konstruksion SHPK, jashtë ligjshëm ka bërë shfrytëzimin e resurseve minerare. 
 

7. Rezultatet e bizneseve të ARBK-së, sipas së cilit rezulton se pronari i kësaj kompanie 
është këtu i akuzuar I. A..  

 
Andaj ndaj të lartcekurat qëndrojë në tërësi pran Aktakuzës, gjendjes faktike dhe juridike të 
përshkruar si në fjalën time përfundimtare dhe i propozojë gjykatës që të akuzuarin I. A. ta 
shpall fajtor për veprën penale, “ Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit”  nga neni 347 
par.1 KPRK-së, duke i shqiptuar dënimin maksimal për këtë vepër . Me rastin e matjes së 
dënimit Gjykatës i propozojë që si rrethanë rënduese të marrë shkallën e lartë të përgjegjësisë 
penale të të akuzuarit, mënyrën e kryerjes së veprës penale. Si dhe në kuptim të nenit 66 te 
KPRK-së, ti shqiptojë dënim plotësues “ ndalimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës” .referuar të lartcekurave është vërtetuar në mënyrë të plotë dyshimi i bazuar mirë se 
në veprimet e të akuzuarit I. A. qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale nga neni 347 
par.1 të KPRK-së. 
 
Prokurori i shtetit Muharrem Bajraktari në fjalën përfundimtare me dt 13.10.2020,elaboron 
fjalën perfundimtare të paraqitur me shkrim duke cituar se mbetet pran fjalës përfundimtare 
te dërguar me shkrim nga kolgeja ime Suada Hamza, kërkoj nga gjykata qe i pandehuri te 
shpallet fajtor te dënohet sipas ligjit e po ashtu ti shqiptohet dënimi plotësues ndalimi i 
ushtrimit profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 
Pasi qe nga administrata e gjykatës u njoftua dhe gjyqtari çështjes se av. Mbrojtës Qendrim 
Zogaj pran gjykatës ka paraqitur kërkese per marrjen e vendimit, per hedhje poshtë te akuzës 
për shkak te parashtrimit absolut te veprës penale, deklaron; 
 
E nderuar gjykatë, vepra penale per te cilën është akuzuar këtu i pandehuri, është vepër 
penale qe formohet nga dy ligje – blankete sikurse qe është rasti te përdorimi i armës – 
veprës penale apo rrezikut i trafikut publik,  ku për tu formuar elementet e veprës penale 
kërkohet që të shkelën ligjet apo rregullat e një ligji tjetër paraprakisht, çka edhe në ketë rast i 
pandehuri duke vepruar në kundërshtim me Ligjin per Miniera dhe minerale ka plotësuar 
elementete e veprës penale te Kodit Penal te R. Kosoves. Prandaj aktakuza dhe e gjithë 
procedura është zhvilluar per vepër penale nga Kodi Penal i R.  së Kosovës nga nenit 347. Ku 
parashihet dhe denueshmeria për kryesin e kësaj vepre penale. Konsiderojë se pretendimet e 



 Numri i lëndës: 2019:092213 
 Datë: 13.11.2020 
 Numri i dokumentit: 01271855 
 

5 (13)  

   
2

0
1

9
:0

9
2

2
1

4
 

mbrojtësit te pandehurit se ka ndodhur parashkrimi absolut i ndjekjes penale është i pa 
qëndrueshëm, sepse parashkrimi ne nenin 106 dhe 107, vlen për veprat penale te parapara 
ne kodin penal. 
 
Përfaqësuesja e të dëmtuarës Rrezarta Makolli në fjalën përfundimtare të dhenë me shkrim 
me dt.08.06.2020 deklaron: Nga i gjithë shqyrtimi gjyqësor dhe provat e argumentuara është 
vërtetuar fakti se Inspektorati i Komisionit të Pavarur për Minierat dhe Mineralet në tekstin e 
mëtejmë ( ......), duke u bazuar në dispozita ligjore ka hasur duke operuar në mënyrë të 
kundërligjshme Ndërmarrjen ......... General, Konstruksion SHPK, të cilin e përfaqëson I. A. dhe 
mbrojtësi i tij av, H. H.për çka në mënyrë shumë koncize ka përcaktuar lokacionin ku është 
kryer shkelja, subjekti që e ka kryer shkeljen, koordinatat e shfrytëzimit ku është shfrytëzuar 
ilegalisht minerali, makineria e cila është hasur në vendin e ngjarjes si dhe fotot nga vendi i 
ngjarjes . 
 
Nga dëgjimi i dëshmitarëve nga ......-ja, në deklaratat e dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor në 
mënyrë shumë të qartë kanë dhënë argumente të forta juridike dhe profesionale lidhur me 
shkeljen që është bërë nga i akuzuari i cili ka shfrytëzuar resurset minerale në mënyrë të 
kundërligjshme të cilat janë pronë e Republikës së Kosovës, ngase nuk ka poseduar licencë të 
vlefshëm për shfrytëzimin e mineraleve dhe me veprimet e tij të kundërligjshme ka shkaktuar 
vepër penale për të cilën ngarkohet.  
 
Sipas dispozitave ligjore të Ligjit për Miniera dhe Minerale nr. 03/L-163, cilido person i cili 
dëshiron ta ushtrojë aktivitetin e hulumtimit, shfrytëzimin ose pasurimin e lëndëve minerale 
në R. e Kosovës, duhet të pajiset me licencë të hulumtimit, shfrytëzimit ose me leje për 
aktivitet të veçantë, ngase resurset minerale pavarësisht nga prejardhja e tyre, forma ose 
gjendja fizike që gjendet në brendësi të tokës apo në sipërfaqe të sajë dhe brenda territorit të 
Republikës se Kosovës janë pronë e R. Së Kosovës. 
 
Gjatë inspektimit nga ana e inspektoreve të ......-së, të ndërmarrja ......... General 
Konstruksion SHPK me dt.14.09.2016, në bazë të raportit më datën 19.09.2016 dhe me numër 
Protokollit 1074 e dt.19.09/2016, Inspektorati ka konstatuar se në bazë të koordinatave te 
cilat janë evidentuar në këtë raport duke mos u pajisur me licencë të shfrytëzimit nga ......-ja, 
dhe më ketë rast duke shfrytëzuar resurset minerale dhe duke përdorur forcën mekanike siç 
është makineria e rendë të cilat janë të evidentuara në fotot e këtij raporti ka shfrytëzuar në 
mënyrë të kundërligjshëm jashtë mase resurset minerale në kundërshtim me ligjin, rregullat 
dhe pajisjet të cilat shërbejnë në mbrojtjen nga rreziqet e tilla duke shkaktuar edhe rrezik për 
mjedisin dhe degradimin e mjedisit pa poseduar licencë të shfrytëzimit, si dhe dëme të 
konsiderueshëm pasuror dhe në ketë mënyrë ka kryer vepër penale për të cilën edhe 
akuzohet edhe nga ana Prokurorisë Themelore në Gjakovë, PP/II nr. 2213/16, me 
dt.14.09.2017. 
 
Ndërmarrja ............. SHPK nuk ka poseduar licencë të shfrytëzimit në  Ngastrën Kadastralë 
509 në të cilën  i ka shfrytëzuar resurset minerale në mënyrë të kundërligjshme e cila  ngastër 
i referohet Raportit të Inspektimit të dt. 14.09.2016, me nr. Protokolli 10748 dt. 19.09.2016, 
sipas koordinatave të cekura ë këtë raport. 
Pas rekomandimit të Inspektoratit të ......-së, ekspertit e Gjeodezisë të ......-së, mbi të gjitha e 
vërtetuan punën e Inspektorëve në matjen e kryer në lokacionin të cilin inspektoret veç e 
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kishin përcaktuar me koordinatat dhe sasia e shfrytëzuar është 264.004 m3, e cila është 
përcaktuar si në raportin e dt.26.09.2016, me nr. të Protokollit 7339 dt.26.09.2016. 
Duke ju referuar të gjitha këtyre fakteve dhe provave të pa kontestuar jemi të bindur se nga 
shkelja është shkaktuar nga i akuzuari me qëllim të përfitimit material dhe sasia e mineraleve 
të shfrytëzuara është prej 264.004 m3, me ç rast i ka shkaktuar dëme ......-së, ku në bazë të 
kësaj parashtrohen edhe kërkesën pasurore juridike në vlerë prej 990.00 euro, duke pasur 
parasysh edhe gjobën administrative për ditën e operimit ilegal në vlerë prej 5.000.00 euro. 
Sipas raportit nga Departamenti i Financave të dt.27.09/2016, me nr. Protokolli 7360 e dt. 
27.09.2016. 
Ndërmarrja nuk i’u është përmbajtur kushteve dhe kritereve gjatë periudhës se ka poseduar 
licencë është inspektuar dhe është njoftuar se nuk është duke vepruar në përputhje me 
projektet e parapara e me anë të cilave është licencuar. Me këtë rast Ndërmarrja është 
njoftuar me shkresa zyrtare nga ......-ja, dhe si pasoj e mos respektimit të kushteve dhe 
kritereve të licencës Ndërmarrjes ......... General Konstruksion SHPK- i është anuluar licenca 
për shkak që nuk ka vepruar në përputhje me kushtet e kriteret e parapara me licencë sipas 
ligjit për miniera dhe minerale. P r o v ë: Aktvendimit nr. Protokolli  2146 dt.17.06.2019. 
Ndërmarrja është hasur duke zhvilluar aktivitet ilegal jashtë fushës se licencës së shfrytëzimit 
 
Pretendimet e pandehurit janë  te pabaza ne të gjitha pikat e saj dhe po ashtu sa i përket te 
vërtetimit te gjendjes faktike, sepse raporti i operimit  ilegal me nr.10748 dt.19.09.2016 se 
bashku me urdhëresën e lëshuar nga ...... ne lidhje me operimin ilegal dhe fotot nga vendi i 
ngjarjes janë fakte te cilat dëshmojnë se i pandehuri është  operues ilegal  i shfrytëzimit të 
resurseve minerare pa licencë të shfrytëzimit,  i cili operim është në ne kundërshtim me nenin 
34 te LMM. 
 
Ndërsa sa i përket pretendimit  në lidhje me atë se kemi qenë duke punuar ne trasenë e 
rrugës pasi qe kemi poseduar Kontratë me Ministrinë e Infrastrukturës sipas Tenderit si 
autoritet kontraktues për ndërtimin e rrugës regjionale të segmentit ........., .........të komunës 
së ..... si dhe të fshatit .....që janë kryer nga Ndërmarrja 2A Group SHPK, që dmth. gjithnjë 
sipas kontratës së dhënë nga Ministria e Infrastrukturës ky është një pretendim i pa bazë i cili 
duhet të hidhet poshtë. Kjo nuk do të thotë se kryerja e këtyre punëve dhe shërbimeve sipas 
kontratës që të lejon të shfrytëzon resurset minerare aktivitet i jashtë ligjshëm duke përdorur 
dhe makinerinë e angazhuar i cili është në kundërshtim me Ligjin nr. 03/L-163 për Miniera 
dhe Minerale. 
 
Andaj ......-posedon prova të mjaftueshme për të konstatuar shkeljen në bazë të nenit 79 
paragrafi 4 të LMM. Dhe këto janë pretendime të cilat ankuesi mundohet që të ik 
përgjegjësisë në lidhje me shkeljen të cilën e ka kryer në kundërshtim me dispozitat e këtij 
Ligji. 
Andaj në bazë të kësaj  ka ardhur në shprehje zbatimi i dispozitave materiale mbi shqiptimin e 
gjobës administrative në bazë të nenit 79 paragrafi 3 dhe 4 dhe 5 të Ligjit me nr. 03/L-163 për 
Miniera dhe Minerale.  
 
Të gjitha pretendimet e të pandehurit në deklaratën e tij janë të pa bazuara pasi që i 
pandehuri aktivitetin e tij e kryer pa posedim të licencës- lejes dhe në të gjitha format e saj ka 
qenë në kundërshtim me dispozitat ligjore. 
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Komisioni i Pavarur për Minierat dhe Mineralet nga e gjithë kjo konsideron me bindje të plotë 
se është argumentuar fakti se I. A. përfaqësues i Ndërmarrjes .........  SHPK, ka operuar në 
mënyrë të kundërligjshme duke mos u pajisur nga ......- me licencë për shfrytëzimin e 
mineraleve dhe me këtë rast duke mos i shfrytëzuar resurset minerale në pajtim me projektin 
e shfrytëzimit dhe elaboratin Gjeologjik dhe duke e përdorur forcën mekanike siç është 
makineria e rendë te cilat janë të evidentuara në fotot e raporteve nga Inspektorati kanë 
shfrytëzuar në mënyrë të kundërligjshme jashtë mase resurset minerale me qëllim të 
përfitimit të kundërligjshëm në kundërshtim me ligjin, rregullat dhe pajisjet të cilat shërbejnë 
për mbrojtjen nga rreziqet e tilla duke shkaktuar edhe rrezik për mjedisin dhe degradimin e 
mjedisit pa poseduar licencë të shfrytëzimit si dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshëm 
pasuror dhe në këtë mënyrë kanë kryer vepër penale për të cilën ngarkohen edhe në 
aktakuzë nga ana e Prokurorisë Themelore në Pejë, PP/II nr.2213 dt.14.09.2017. 
......- nëpërmjet kësaj parashtrese i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe njëherë e parashtron 
kërkesën pasurore juridike sipas të dhënave të mësipërme për operuesin ilegal. 
Me këtë rast kërkojë nga Gjykata që të akuzuarit të shpallë fajtor, të dënojë sipas ligjit për 
Miniera dhe Minerale. 
 
Fjala  përfundimtare e av. Mbrojtës Qëndrim Zogaj i cili deklaron: Mbrojtja konsideron 
fillimisht se vepra penale per te cilën dyshohet i mbrojturi im, është parashkruar ne mënyrë 
absolute dhe pasi qe sipas kallximit penale e palës se dëmtuar – ......, dhe nga vet kualifikimi – 
dispozitivi i akuzës i njëjti dyshohet se ka kryer veprën penale nga neni 80 i Ligjit nr. 03/L-163, 
e cila dispozita parasheh burgimin deri ne 6 muaj si sanksioni penal. 
 
Kështu duke qene se ky ligj është ligj special, dhe rregullon veprën penale se bashku me 
sanksionin penal, i njëjti duhet te aplikohet ne këtë procedurë penale dhe vepra penale duhet 
te kualifikohet sipas kësaj dispozite. Kështu duke qene se sipas kalleximit penal te akuzës se 
prokurorisë si kohe e kryerjes se veprës penale është dt. 14.09/2016, dhe duke qene se me 
ketë ligj special te cilit ju referohem me lartë, është parapare dënimi prej 6 muaj burgim, 
atëherë kjo vepër penale eshte parashkruar ne mënyrë absolute me dt. 14.09.2020. pasi qe ka 
kaluar dyfishi i kohës se afatit te parashkrimit, andaj konsideroje se gjykata duhet te hudhe 
poshtë akuzën për shkak te parashkrimit absolut te veprës penale. 
 
Me tutje konsiderojmë se ne provat e administruara vërtetohet fakti se i mbrojturi im, nuk e 
ka kryer veprën penale e cila i ngarkohet e kjo për arsyeje si ne vijim: 
 

- Fillimisht nga vet dëshmitaret e dëgjuar me propozimin e prokurorisë  vërtetohet 
rrethana e pa kontestueshme se i mbrojturi im nuk ka qenë asnjëherë – nuk është 
hasur asnjëherë ne vendin e supozuar te kryerjes se veprës ne rastin e inspektimit te 
......-.së. kështu pa prezencën e te mbrojturit tim nuk mund të kryhet vepra penale e 
cila iu ngarkohet pasi qe kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me prezencën e 
kryesit dhe me ndërmarrjen e veprimeve nga ana e tij ne vendin e kryerjes se veprës 
penale  

- Me tutje i mbrojturi im, nuk është drejtor i Kompanisë .........sh.p.k. duke qene i njëjti 
është vetëm aksionar dhe jo drejtor i njëjti nuk mban përgjegjësi për veprimtarinë e 
shoqërisë me përgjegjësi te kufizuar, kjo pasi qe siç parashihet me nenin 76 te Ligjit 
për shoqëri tregtare, një aksionar i shoqërisë nuk është person përgjegjës, i SHPK-së, 
vetëm për arsyeje se është aksionar.  Rastet e shoqërisë me përgjuesi te kufizuar si 



 Numri i lëndës: 2019:092213 
 Datë: 13.11.2020 
 Numri i dokumentit: 01271855 
 

8 (13)  

   
2

0
1

9
:0

9
2

2
1

4
 

person përgjegjës mund te ftohet vetëm drejtori, e siç kemi dëshmuar ne ekstraktin e 
te dhënave te kompanisë se ........., drejtor i kompanisë nuk është zt, I. A. , apo i 
mbrojturi im. Çka është edhe më e rëndësishme kontratën publike për rregullimin e 
rrugës ku ka zhvilluar inspektimet e dëmtuara, nuk e ka fituar e as kryere punën 
kompania ........., por e ka kryer një kompani e tretë e qe është Kompania 2A grup 
sh.p.k.  

- Mbrojtja me prove materiale ka dëshmuar se, kompania ........., i ka dhënë me qira 
mjetet kryesit të punimeve- 2 A Grup sh.p.k dhe asnjëherë nuk ka qenë duke kryer 
punime ne atë lokacion ku dyshohet se është kryer vepra penale. Pra përgjegjës 
ekskluziv për kryerjen e punimeve dhe për çfardo veprimi tjetër, ne atë lokacion ka 
qenë fituesi i kontratës publike, e kompania e te mbrojturit tim, e as i mbrojturi im, 
pasi që kompania e tij ka qenë vetëm qiradhënëse e mjeteve të punës. Andaj 
konsiderojmë se me provat e administruara vërtetohet fakti në mënyre të pa 
kontestueshme se i mbrojturi im nuk ka marre as një veprim i cili do te mund te 
konsiderohej si veprim i kryerjes se veprës penale, i njëjti siç është dëshmuar edhe nga 
vet dëshmitaret e propozuar nga prokuroria nuk është hasur asnjëherë ne vendin e 
kryerjes se veprës penale, i njëjti nuk është Drejtor i shoqërisë  

 
- me përgjegjësi të kufizuar ........., e per me tepër as kompania ........., nuk ka qenë kryes 

i punimeve, por ka qene një kompani e trete siç u argumentua me lartë, andaj  
pa mëdyshje konsiderohet fakti se i mbrojturi im nuk ka kryer vepër penale i cili ngarkohet 
andaj i propozojë gjykatës qe fillimisht te shqyrtoje kërkesën për hedhje poshtë ta akuzës për 
shkak te parashkrimit absolut te ndjekjes, ose qe nga provat e administruara te marre 
aktgjykim lirues, për shkak se i mbrojturi im nuk ka kryer vepër penale të cilit i ngarkohet 
 
Fjala përfundimtare e të pandehurit: E dëgjova me vëmendje fjalën përfundimtare e e 
avokatit tim  av. Qendrim Zogaj , e pranojë ne tërësi dhe nuk kam se çka të shtojë 
 
 Gjate shqyrtimit gjyqësor Gjykata administroj këto prova: 
 
Në cilësinë e dëshmitarit më propozimin e prokurorit u dëgjua H. H.  inspektor pranë ......-së, i 
cili gjatë dëshmisë se tij deklaroj  Unë punoje Inspektor ne Komisionin e pavarur  për Miniera 
dhe minerale ; dhe detyrat e mia janë: lidhur me  rastin kemi inspektimin e aktiviteteve te 
jashtë ligjshme mineraleve,me dt. 14.09.2016, kam qene ne pune se bashku me inspektoret Z. 
S. dhe E. M., kemi pasur për detyre me krye inspektimin ne territorin e Komunës se ...... Gjate 
inspektimit ne lokacionin e quajtur ......, kemi vërejtën se nje ekskavator është duke 
shfrytëzuar lende minerare, dhe një kamion, jemi ofruar , jemi përshëndetur si zakonisht,, ju 
kemi treguar se kush jemi dhe pse jemi aty, i kemi pyetur nëse kanë dokumentacion ( leje a 
diçka për punën te cilën e kryejnë), ata janë deklaruar se ne nuk kemi dokumentië, por 
përgjegjës per kete punë, eshte F. K., qe ka qene pak me larg prej vendit te shfrytëzimi duke 
punuar, kurse janë deklaruar se janë punëtor te ndërmarrjes .......... sh.p, k.-ne kemi kërkua 
nga ata dokumentet e identifikimit për me u dëshmua se kush ka qene duke punuar, ata kanë 
qene shumë korrekt me neve , na kanë ofrua dokumentet, drejtuesi i eskalatorit ka qene R. F., 
i lindur me 25.06/1961 ne ......, kam edhe foto te tyre dëshmitareve dhe te vendit te ngjarjes 
me te  smadhuara, si dhe i përmbahem ne tërësi raportit te përpiluar me dt. 14.09.2016, te 
protokoluar me dt. 19.09.2016,punëtoret kishin qene duke i shfrytëzuar lendet minerare, te 
cilën e kanë përdorur për ndërtimin e anësore te rrugës , dhe si përgjegjës janë thirrur 
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punëtoret se është Ndërmarrja ......, me personin përgjegjës I. A., nuk na kane prezantuar as 
një dokument qe kanë te drejte shfrytëzimi, nuk kanë pasur leje përkatëse për shfrytëzim 
Imeri ne punishte nuk e kemi parë,rruga ka qene e asfaltuar mirëpo ka qene duke u mbushur 
vetëm vija anesore te rrugës.E dije se rruga është ne fshatin ......nuk na ka prezentuar ndonji 
dokument , vetëm na kanë thëne se përgjegjës është F. K., nga fsh, .....K ....., ndërsa pronar 
është I. A.. 
 
Dëshmitari E. M. në dëshminë e tij deklarojë: sa i përket datës 14.09.2016 kemi qene ne 
Inspektim ne regjionin e ..... pikërisht ne fsh, ....., kemi hasur ne një aktivitet te  jashtë 
ligjshëm mineral nga kompania ....., Ate dite kemi qene se bashku me inspektoret H. H. dhe Z. 
S.,  si dhe mbetem pran raportit te shkruar me dt. 14.09.2016. 
Mbrojtësi i te pandehurit H. H. e merr fjalën me çka e pyet dëshmitarin i cili përgjigjet: nuk me 
kujtohet se a është kenë ne vend punishte pronari i ..... – I. A. 
se nëse e kishim takuar  I. A. e kishim shënuar ne raport. 
 
Dëshmitari Z. S. në dëshminë e tij deklaroj :Unë punojë si Inspektor i larte pran Komisionit 
për Miniera dhe Minerare, me seli ne Prishtinë, duke u bazuar ne ligjin e minierave dhe 
minerare 03/L-163, si dhe ligjin për plotësimin e ndryshimit te ligjit 04/L-158, detyrat e 
inspektoreve ne përgjithësi kanë te bëjnë me të gjitha shfrytëzimet dhe lejet dhe aktivitetet e 
veçanta ne krejt territorin e R. Kosovës. Ditën kritike kemi qene te organizuar ne inspektim ne 
komunën e ....., me dt. 14.09.2016, kemi qene  Une , H. H.dhe E. M., zakonisht dalim te tre ne 
profile te ndryshme si ekip, une si ing, i Makineris, H. si Gjeolog dhe E. si ing, i Elektros. Gjate 
Inspektimit kemi hasur ne vend shfrytëzim  ne fsh, ....., aty kemi takuar punëtor te cilët kane 
bere shfrytëzimin e resurseve minerare zhavorrit. Jemi takuar me drejtuesin e ekskavatorit, si 
dhe drejtuesin e kamionit, me çka posedojnë dhe fotot qe ja kemi bashkangjitur kallximit 
penale, me çka kemi bere incizimin e terrenit, me çka punëtoret kanë deklaruar se nuk 
posedojnë leje ( licence) nderkohe e kanë thirr përfaqësuesin ( përgjegjësin i cili ka qene per 
kryerjen e punëve). F. K., ku te gjithë janë deklaruar se jemi duke punua dhe materialin jemi 
duke marre këtu, me çka janë dhe fotot, dhe kanë thënë se jemi punëtor te kompanisë .....,  i 
kemi marre shënimet, kemi bere raportin – gjitha ne baze te Ligjit dhe Rregullore i kemi bere 
ne vendin e ngjarjes dhe gjitha i qesim ne raport te ......-së, na e bëjmë raportin , e skanojmë, 
ku me pajtim me punëtoret ate dite kemi ndërpre punën punëtoreve, si dhe kemi berë 
matjen vetëm te zhavorrit qe ka qene identifikuar vetëm për bankina dhe është përdorur atë 
dite,zakonisht ne teren kur shkojmë dhe i hasim personat fizik ne zakonisht  marrim emrin e 
Kompanisë, dhe ne baze te emrit te kompanisë e nxjerrim dhe pronarin e Kompanisë dhe 
përfaqësuesit ligjor, I. A.  po ka pasur dhe me herët si kompani ka posedua edhe leje se e ka 
pasur dhe një kompani ne vend tjetër , është kompani qe zhvillon vazhdimisht aktivitet, 
mirëpo atë dite hera e pare ka qene e imja qe kam bere raport ndaj kompanisë ......– unë atë 
dite nuk kam has ne kompani tjetër se atë dite at qe kemi hasur e kemi qitur ne raport dhe e 
kemi kompletua ,unë atë ditë nuk kam hasur ne Kompani tjetër ne rrugë me çka i kemi 
ndërpre punët sepse nuk guxojmë te punojmë me, kemi bere matjen , fotografimin dhe kemi 
kry punët si inspektor,nuk e kemi takuar ne vend punishte I. A.n,te gjithë punëtoret dhe 
përgjegjësi na kanë thënë se jemi duke punuar për “.....”, nuk kanë prezantuar ndonjë 
dokument. 
 
Mbrojtësi i te pandehurit I. A., av. H. H. deklaron: Sa i përket plotësimit te procedurave te 
provave une kam nje propozim qe te prezantoje dëshmitari F. K., me te dhënat si ne raportin 
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e Inspektoratit e dt. 14.09.2016, i shkruar si përgjegjës për kryerjen e punëve, dhe nga ti 
tregoje gjykatës se për kanë punon, dhe kush e ka angazhuar te kryej punët ne vendin e 
shënuar si ne akuzë dhe ne procesverbal sipas raportit te ......-së. 
 
Dëshmitari F. K. në dëshminë e tij e dt.10.03.2020 deklaroj Unë punoje ne rruge, autostrade, 
dhe punoje për firmën ....., ne Autostradën per ...... 
Ne pyetjen- përgjigjet: po ne vitin 2106 kemi punua ne fsh, .....K. ....., dhe kemi kry pune –
mbulimin  bankinave, dhe kemi kryer ne tërësi  rrugën komplet. Gjegjësisht kemi punuar per 
..... dhe sot punoje për atë firme, po me kujtohen kur kanë ardhur inspektoret dhe na kanë 
marre letërnjoftimet  3-4 vetëve, pasi qe e kemi marr zhavorrin nga një kodër na kanë 
sugjeruar qe mos ta marrim atë, dhe me nuk e kemi marre, po unë kam deklaruar qe kam 
punuar ne fsh, ....., dhe po me kujtohet qe rruga te cilën e kemi shtruar lidhet me fsh, .........- 
...... 
 
I pandehuri ne mbrojtjen e tij deklaroj: Ne pyetjen e mbrojtësit i pandehuri  përgjigjet: Unë 
jam kryetar i Bordit ne firmën .....,  dhe drejtor ne ketë kompani është -F. A., firma te cilën jam 
unë kryetar i bordit nuk ka fituar ne vitin 2016 ndonjë tender ne komunën e ......, sa i përket 
datës 14.09/16, nuk kam qene ne Kërrminë e as para asaj date e as sot nuk dije se ku gjendet, 
kontratën lidhur me dorëzimin e provave ne gjykate ceku se e ka nënshkruar drejtoresha F. 
A.,Dua te sqaroje se unë kam përfaqësime dhe shtetet e tjera dhe nuk merrem direkt me 
menaxhimin e punëve pe rate dhe jam caktuar menaxher ligjor për pune te caktuara ( per 
menaxhimin e kompanisë) dhe ne ketë rast menaxhere është F. A., e njëjta si organ ekzekutiv 
ka menaxher për çdo projekt te veçantë, te cilët i raportojnë Drejtorit ekzekutiv -F. A.,po unë 
jam pronar i firmës ..... kjo  ka pasur licence për së parimin e gurit. 
Unë nuk kam qene i njoftuar me kontratën, pasi qe me ka ardhur një dënim  ne emër te 
firmës, kam vërejtur se makinat e mia kanë punuar në rrugën e .......e dt. 14.09/2016, mirëpo 
vet logoja e makinerisë  nuk jep shkas se unë jam pronar i asaj makinerie, për shkak se ne 
kemi shitur makineri kompanive tjera te cilat nuk e kanë hekur atë logo, dhe ne vendimin e 
......- ne jemi ankuar, po jo mbi ketë bazë, per shkak se unë nuk merrem me ankesat e 
kompanisë sepse është avokati i cili bene ankesën me çfarë baze,unë nuk kam qene ne dijeni 
fare lidhur me këto koordinata, sepse përgjegjësinë e merr kompania e cila ka qene duke 
punuar , si dhe kompania qe ka marre me qiranë makinerinë, po unë jam kryetar i Bordit ne 
......,anëtaret e bordit-  jemi unë dhe bashkëshortja F. A. jemi  themelues i kompanisë. 
Gjykata ka administruar dhe provat tjera materjale, siç janë; Raporti për aktivitete të 
jashtëligjshme minerare datës 14.09.2016, me numër të protokollit 10748, Urdhëresë për 
ndërprerjen e aktivitetit ilegal minerar dhe sekuestrim e mjeteve te punës dhe mineraleve, 
raporti mbi kolaudimin e vëllimit të dt.20.09.2016, me nr. portolollit 7360 dt.27.09.2016, 
gjoba administrative me  me nr. portokollit 4246 me dt. 28.09.2016, raporti per operim ilegal i 
dt. 19.09.2016, kontrata e lidhur  ne mes Ministrisë se Infrastrukturës dhe 2A- Group, si dhe 
kontrata mbi qiranë e automjeteve e lidhur me mes te : ..... dhe 2A-group e dt. 27.12.2015,si 
dhe shikohen  fotot ne shkresat e lëndes. 
 
Nga provat e administruara  dhe të vërtetuara gjykata gjeti se kompania .....- .......  e 
përfaqësuar nga i pandehuri, me datë 14.09.2016 është hasur nga inspektoret e ......-së, në 
vendin e ngjarjes në fshatin ...... K ...., duke operuar pa leje  dhe pa licencë duke shfrytëzuar 
në mënyr të kundërligjshme në shfrytëzimin e resurseve minerale në kundërshtim me nenin 
80 të ligjit nr.03/L-163 për Miniera dhe Minerale të Kosovës dhe neni 49 të ligjit për 
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ndryshimet dhe plotësimet për miniera dhe minerale, dhe i njëjti e ka shkelur ligjin, duke 
dëmtuar dhe asgjësuar mjedisin me pasoja te renda, duke shfrytëzuar kështu burimet 
natyrore të cilat shtrihen ne territorin e komunës se ......   
 
Këtë gjendje faktike gjykata e vërtetoj në bazë të dëshmisë se dëshmitareve-inspektoreve H. 
H. inspektor pran ...... në Prishtinë me nr. ID 021, E. M. inspektor i minierave Z. S.si inspektori 
lartë i minierave pran ......-së, të cilët në mënyrë të qartë e përshkuan rastin së si ditën kritike 
kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe i kanë hasur makineritë në vende e ngjarjes dhe duke u 
kthyer e kanë takuar punëtoret të cilët  kan qenë  prezentë me  makinerinë e kompanisë “.....” 
dhe udhëheqës i punimeve, sipas punëtoreve është F. K. ndërsa pronar i firmës është I. A. dhe 
iu kanë kërkuar licencën dhe puntoret dhe vet përgjegjësi kanë deklaruar se nuk  posedojnë 
atëherë të njëjtin e kanë njoftuar se kjo groposje është e jashtë ligjshme dhe për të ekzistojnë 
gjobat dhe do të bëhet matja e rërës dhe zhavorrit të cilën matje e kanë bërë brenda ditës. 
 
Gjykata u ka falë besimin deklaratave te dëshmitareve-inspektoreve të ......-së, pasi të njëjtat 
kanë qenë në harmoni me njëra tjetrën dhe shumë bindëse për gjykatën, po ashtu kanë qenë 
në harmoni edhe me provat tjera materiale të cilat janë cekur më lartë, gjë qe shifen dhe ne 
fotot e vendit të ngjarjes. 
 
Po ashtu në bazë të deklarimit te dëshmitarit-udhëheqësit të punimeve F. K. ku gjykata ja fali 
besimin pjesërisht sa i përket qe at ditë ka qen duke shtruar  bankinën e rrugës dhe kan 
ardhur inspektoret e ...... dhe kan marrë letërnjoftimet e 3-4 punëtoreve , pasi qe e kemi marr 
zhavorrin nga një kodër na kanë sugjeruar qe mos ta marrim atë, mirpo gjykata nuk i fali 
besimin sa i përket se atë ditë ka qenë duke punuar për firmën 2A-Group (djalit të 
pandehurit)për shkak se nji deklarim i tillë është ne kundërshtim me deklaratën inspektorve, 
si dhe me shkresat e lëndës, 
 
 
 
 
Gjykata duke i krahasuar prova materiale me dëshmitë e dëshmitareve të cekur me lartë si 
dhe në bazë të hartës topografike të nxjerra koordinatat nga ......-ja, e dhe duke i krahasuar 
ato me  fotografit  nga vendi i ngjarjes ku shifet çartë se gërmimi është bërë me çka tregon 
çart fotoja me nr.18 e gjer ne foton 32 me ngjyrë të kuqe të shënuar numrat, tregojnë 
gërmimin si dhe foto 33 koordinatat, vendi i shfrytëzimit dhe marrja e resurseve minerale. 
 
Gjykata nuk i fali besimin mbrojtjes se të pandehurit i cili ka deklaruar se  për këto  punë  unë 
nuk kam qenë i njoftuar, vetëm  kur ka ardhe nje dënim për firmë e kam par qe makineria ime 
ka punuar ne atë rrugë dhe se nuk kam qen kur atj dhe kontratën e ka nënshkruar F. 
A.9bashkshorja)me kompaninë 2A Grupe e lidhur me 27.12.2015 qe nuk i përgjigjet  realitetit 
,vendit dhe e njëjta nuk është noterizuar por kjo mbrojtje behet qe ti iket përgjegjësisë penale 
dhe dënimit qe i kanoset, si dhe njëheri i njëjti mundohet qe përgjegjësin ta bartë te Drejtorja 
ekzekutive e kompanisë  ..........qe është F. A. ,gjykata nuk ja fali besimin për shkak se këtu i 
pandehuri I. A. është Kryetar i Bordit të Drejtoreve dhe njëherit pronar i kompanisë ne fjalë e 
qe i njëjti rezulton të jetë përgjegjës për veprimet e përshkruara  si ne aktakuzë ,gjithashtu 
gjykata shqyrtoj dhe pretendimet e mbrojtjes se ka ardhë gjerë të parashkrimi ,Mirpo vepra 
penale për të cilën akuzohet i pandehuri  sipas neni 347 par.1 të KPRK-së nuk ka arrit afati i 
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parashkrimit ,por ka prova të mjaftueshme të vërtetuara  dhe të administruara gjate 
shqyrtimit gjyqësor dhe shkresave të lendes  është e vërtetuar gjendja faktike siç është 
përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pa dyshim rrjedh se në veprimet e të pandehurit I. 
A. qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale  ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit 
nga  neni 347 par.1 te KPK-se. 
Gjykata nuk e aprovoj propozimin e prokurorisë qe ti shqiptohet ,dënimi plotësues ndalimi i 
ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës ne kuptim të nenit 66 të KPRK-së, për 
shkake se kemi të bëjmë me personin fizik e jo me personin zyrtar  qe u është besuar apo 
kanë akces në pronën shoqërore apo ne pronën shtetërore. 
 
Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 
përgjegjësinë penale të  pandehurit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës.  
 
Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha 
rrethanat  lehtësuese dhe renduese ne kuptim te nenit 73 dhe 74 te KPRK-se. Kështu si 
rrethana lehtësuese për te pandehurin, gjykata ka vlerësuar faktin e ndaj te njëjtit nuk 
zhvillohet ndonjë procedure tjetër penale. Mosha e tij  i moshuar, baba i tre fëmijëve, Si 
rrethanë renduese gjykata ka gjetur se i njëjti edhe me parë ka qenë i dënuar për vepër 
penale të njëjtë sipas deklarimit të tije, si dhe rrezikimi i mjedisit dhe degradimit  hapësinor  
të mirës se mbrojtur. 
 
Andaj, duke vlerësuar këto rrethana, Gjykata ne kuptim te nenit 73 dhe 74 te KPRK-se te 
pandehurin e gjykoi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimit, me te cilin do te arrihet edhe qëllimi i 
dënimit.  
 
Gjykata ka ardhë ne përfundim se dënimi i shqiptuar i te pandehurit është ne përputhje me 
shkallen e përgjegjësisë penale te tij dhe me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura 
te shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do te shërbej për 
arritjen e qëllimit te dënimit ne pengimin e te pandehurit ne kryerjen e veprave penale ne te 
ardhmen, por ai do te ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë qe te 
përmbahen nga kryerja e veprave penale ne përputhje me nenin 41 te KPPK-se. 
 
 Palën e dëmtuar  për realizimin e kërkesës pasurore juridike gjykata e ka udhëzuar në kontest 
civil, në kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, për shkak e të dhënat gjatë procedurës 
nuk paraqesin bazë të sigurte ,sepse kemi të bëjmë vetëm me llogaritje të palës se dëmtuar e 
jo dhe nga ndonjë komision i pavarur qe do te ishte i besueshëm dhe për palën tjetër. 
 
Duke u bazuar ne nenin 450 par.  2 nen par. 2.6 te KPPK-se, gjykata ka përcaktuar vetëm 
paushallin gjyqësor ne shume prej 20 euro. 
 
Vendimi mbi  udhëzimin e te  dëmtuarit ne kontest  civil është marrë  konform  nenit  463  
par. l. dhe  2. te  KPPK-ës. 
 
Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPK-së është vendosur si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË PEJË DEGA ISTOG 
DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM PENAL 

P.nr.76/19 më datë 13.11.2020 
 
                                       
 
 
Sekretarja Juridike         Gjyqtari Gjykues  
_______________              _________________ 
Drita Blakaj                              Gani Rugova 
 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: 
Palët që në afatin ligjor kanë paralajmëruar ankesë kanë  
të  drejtë   që  ankesën  ta  bëjnë  në  afat  prej 15 ditësh,  
nga  dita  e  marrjes  së  aktgjykimit.  Ankesa i dërgohet  
Gjykatës  se  Apelit  ne Prishtine e përmes kësaj Gjykate  

 


