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Numri i lëndës: 2020:024161 

Datë: 15.05.2020 

Numri i dokumentit:     00921900 

P.nr.54/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË–Departamenti i Përgjithshëm, 
gjyqtarja Ilirjana Hoti, me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në lëndën penale kundër të 

pandehurit L.K., K- Gjakovë, për shkak të veprës penale ndotja , degradimi ose shkatërrimi i 

mjedisit nga neni  338 par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.106/2020 e datës 11.02.2020, 

për dhënien e urdhrit ndëshkimor, gjykata jashtë shqyrtimit gjyqësor, me datë 15.05.2020 mori 

dhe përpiloj këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

PRANOHET kërkesa e PTH-DP në Gjakovë PP/II.nr.106/2020 e datës 11.02.2020,dhe   

kjo Gjykatë, jep këtë:  

                                               URDHËR NDËSHKIMOR 

Të pandehurit: 

     L.K. , data e lindjes..., K-Gjakovë, ku edhe tani jeton , i biri i B. dhe i Q.,  shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës me numër personal... 

 

Ë SH T Ë  F A J T O R  

 

 Sepse: 

 

              - me dt.19.11.2019, në fsh. M., Komuna Gjakovë, me qëllim të  përfitimit në cilësinë 

e personit fizik , ka vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 03/L-163 për Minierat dhe mineralet 

, ashtu që ka shfrytëzuar jashtë mase burimet natyrore duke operuar ilegalisht në shfrytëzimin e 

resurseve minierare , rërë dhe zhavorr në sasinë  prej 44.67 mᶾ, në atë mënyrë që ditën kritike  

gjatë kontrollimit nga ana e Inspektorëve të Komisionit të Pavarur  për Miniera dhe Minerale, 

është vërtetuar se i pandehuri ka ushtruar aktivitet të paligjshëm pa u pajisur me licencë nga 

organi kompetent i KPMM-së për aktivitetet e veçanta , me të cilin veprim  buxhetit të R. 

Kosovës  i ka shkaktuar dëm në vlerë prej 152.52  Euro.  

 

-me çka ka kryer veprën penale ndotja , degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga 

neni 338 par.1të KPRK-së.  
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 Andaj, Gjykata konform nenit 4,17,38,40, 43,69 dhe nenit 338 par.1të KPRK-së. , si 

dhe nenit 495 te KPPK-së, të pandehurin  L.K. ,  e 

 

                                                         GJ Y K O N 

 

Me  dënimin me gjobë në shumë prej 200, 00  € (dyqind euro), të cilën shumë është e 

obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë, së këtij Aktgjykimi -Urdhër 

ndëshkimor, në kërcënim të përmbarimit  me dhunë . 

E dëmtuara KPMM në Prishtinë , për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil.  

Nëse, dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as me detyrim dhe në forma të tjera të 

parapara sipas nenit 43 të KPRK-së, atëherë i njëjti dënim në bazë të nenit 43 par.4 të KPPK-së, 

do t’ju  zëvendësohet me dënim burgimi  në kohëzgjatje prej 10(dhjetë )ditësh, duke llogaritur 

për çdo ditë burgu nga 20,oo € (njëzet) euro. 

I akuzuari obligohet që në emër të  paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej nga 30,oo€, e 

këtë në afat prej 15 ditësh pasi që Aktgjykimi-urdhri ndëshkimor të merr formë të prerë, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

                                                                 

                                                       A r s y e t i m 

Pranë kësaj Gjykate Prokuroria Themelore- Departamenti i Përgjithshëm në Gjakovë, ka 

ngrit  Aktakuzën PP/II.nr.106/2020 të dt.11.02.2020, ndaj të akuzuarit L.K., K- Gjakovë,  për 

shkak të veprës penale  ndotja , degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 338 par.1të KPRK-

së.  

 

Komfor nenit 493 te KPPK-së, PTH në Gjakovë, kësaj Gjykate i ka propozuar që ndaj të 

akuzuarit të lartcekur, pa mbajtur shqyrtimin gjyqësorë, të nxjerr urdhër ndëshkimor dhe të njëjtit 

t’i shqiptohet dënimi me gjobë. 

 

Para se të vazhdohet me arsyetim të Aktgjykimit për palët e pa udhëzuara është e 

nevojshme që t’i referohet dispozitës së nenit 338 par..1 të KPRK-së, e cila dispozitë për kryesit 

e kësaj vepre penale parasheh dënim me gjobë ose me burgim deri në 2(dy )vjet. 

 

Gjykata me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes komfor nenit 495 te KPPK-se, gjeti se 

janë plotësuar kushtet nga dispozita e nenit 493 të KPPK-se dhe pa mbajtur shqyrtimin gjyqësor, 

vendosi që të pranoi kërkesën e PTH–së në Gjakovë, për dhënien e urdhrit ndëshkimor dhe të 

shqiptoj ndaj të akuzuarit, dënim me gjobë si në dispozitiv të Aktgjykimit . 

 

Gjykata vlerëson se provat që i janë bashkangjitur propozimit për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor të cilat gjinden në shkresat e lëndës siç janë: 

 

-  Raporti për aktivitetin e jashtëligjshëm minerar  me nr. serik ...,/KPMM dt. 22.11.2019, 

- Raporti i përmirësuar për aktivitet të jashtëligjshëm me nr. serik ...,/KPMM dt. 

04.12.2019;    

- Raport terreni për aktivitetin e jashtëligjshëm minerar  me nr. ref.004/KPMM dt. 

19.11.2019, 

- Urdhëresa për ndërprerjen e aktivitetit të jashtëligjshëm  minerar me nr. ref.004/KPMM 

dt. 19.11.2019, 
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- Raporti mbi kalkulimin e vëllimit me numër 9723 të dt.02.12.2019 

- Raporti për operim ilegal me numër të protokollit 601 të dt.23.01.2020  

- Foto dhe shkresat tjera  në lëndë.  

 

Shkresat e lëndës  janë prova të mjaftueshme me të cilat argumentohet se i akuzuari është 

kryes i veprës penale për të cilën akuzohet. 

 

       Gjykata këtë dënim e ka shqiptuar me bindje se me të njëjtin do të arrihet qëllimi i dënimit 

të paraparë në nenin 38 të KPRK-së në mënyrë që të parandaloi  kryesit nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, si dhe të përmbaj personat tjerë nga kryerja 

e veprave penale. 

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike është marr bazuar në nenin 463/2 te KPP-ës. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u murr  konform nenit 450 par. 2 pika 2.6 të  

KPPK-së. 

 

             Me sa u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi mbi urdhrin 

ndëshkimor. 

                                                   

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

P.nr.54/20 të dt. 15.05.2020 

 

 

Sekretarja Juridike:                                                                               Gjyqtarja 

Flutur Nagavci                                                                                               Ilirjana Hoti 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër  këtij Aktgjykimi është i lejuar kundërshtimi   në afat prej  

                                 8ditësh,nga dita e marrjes së të njëjtës ,Gjyqtares të kësaj Gjykate.        

                Nëse e pandehuri nuk ushtron kundërshtim, Aktgjykimi do të merr 

                              formë të prerë. 
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