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Numri i lëndës: 2019:144532 

Datë: 21.04.2020 

Numri i dokumentit:     00906862 

 

 

        P.nr.175/2019                                                                                                

                                                                                                                                                                          

      NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me sekretaren 

juridike Shemsije Shehu, në lëndën penale kundër të akuzuarit V. R., nga fshati K. e M. Komuna 

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

347 par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore nё Gjakovë-

Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.685/2019 të datës 28.06.2019, duke vendosur lidhur me 

kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor, më datë 24.12.2019, merr këtë: 

   

 

 A K T G J Y K I M 

 

 

     PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore nё Gjakovë-Departamenti i 

Përgjithshëm PP/II.nr.685/2019 të datës 28.06.2019, andaj  gjykata jep këtë: 

 

  

       URDHËR NDËSHKIMOR 

 

 I akuzuari:  

 

V. R., nga i ati R., e ëma R., e lindur K., i lindur më datë ..., në fshatin K. e M. Komuna 

e Rahovecit, ku dhe tani jeton, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, me nr. personal ..., 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

  ËSHTË  FAJTOR 

S e p s e:   

 

Me datë 28.03.2019, gjatë ditës në fshatin K. e M., Komuna e Rahovecit, në mënyrë të 

kundërligjshme bën degradimin e tokës duke shfrytëzuar jashtë mase burimet natyrore, me 

qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete dhe në kundërshtim me ligjin nr.03/L-163 dhe 

nr.04/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, ku 

gjatë inspektimit nga Inspektoret e Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale, është hasur 

në vend shfrytëzim duke përdorur forcën mekanike, respektivisht një Eskavator Libherr 
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R922HD/SL me numër serik 480-0260 pa targa të regjistrimit dhe një kamion i modelit Man 

26322 me targa të regjistrimit ...-...-..., duke operuar ilegalisht në shfrytëzimin e resurseve 

minerale të rërës dhe zhavorrit në zonën dhe vëllimin e përcaktuar si në raportin për operime 

ilegale nr.3434 dt.26.04.2019, pa posedimin e lejes dhe licencës së vlefshme, në sasi prej 

2.880.71m3, duke i shkaktuar dëm shtetit në lartësi prej 15.802.67 €. 

 

-Këso dore ka kryer veprën penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga 

neni 347 par.1 të KPRK-së.        

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 4, 38, 43, 69, 347/1 të KPRK-së,  nenit 365 dhe  493 të 

KPPK-së, të akuzuarit ia shqipton: 

 

 DËNIMIN ME GJOBË 

 

 

Në shumën prej dyqind (200) euro, të cilin dënim i akuzuari obligohet që ta paguaj në 

afatin prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose 

nuk mund të paguaj gjobën sipas nenit 43 të KPRK-së, i njëjti do të zëvendësohet në dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej dhjetë (10) ditëve, duke llogaritur çdo ditë të burgimit me nga njëzetë 

(20) euro. 

 

E dëmtuara, Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale nga Prishtina, për realizimin 

e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest të rregullt civil.       

           

I akuzuari obligohet që ti paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër 

të paushallit gjyqësor në  shumën prej 30,oo Euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

                                                          A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore nё Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur aktakuzën 

PP/II.nr.685/2019 të datës 28.06.2019, kundër të V. R., nga fshati K. e M. Komuna e  Rahovecit, 

për shkak të veprës penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 347 par.1  të 

KPRK-së, si dhe ka ushtruar kërkesë për dhënien e urdhrit ndëshkimor me arsyetim se ka prova 

të mjaftueshme  dhe të besueshme  nga kallëzimi penal që vërtetojnë kryerjen e kësaj vepre 

penale nga ana e të akuzuarës. 

                                                                                      

Gjykata pas shqyrtimit të kërkesës për dhënien e urdhrit ndëshkimor, gjeti se janë 

plotësuar kushtet ligjore për pranueshmërinë për dhënien e urdhrit ndëshkimor në kuptim të nenit 

493 paragrafi 1 të KPPK-së. 

                                                                                                                                                                                                               

Gjykata duke i vlerësuar provat materiale të bashkangjitura në shkresat e lëndës dhe atë:   

-Deklarata e të pandehurit e dhënë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë në   

Gjakovë, dt.22.05.2019; 

-Memorandumi zyrtar nga DRP – Gjakovë, dt.03.04.2019; 

-Formulari i kontrollit dt.28.03.2019; 

-Urdhëresa për ndërprerjen e aktivitetit të jashtëligjshëm minerar nga KPMM, me nr. 

00234, dt.28.03.2019; 
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-Raport terreni për aktivitetin e jashtë ligjshëm minerar, lëshuar nga KPMM, me 

nr.000477, dt.28.03.2019; 

-Raporti i inspektimit të aktivitetit të jashtëligjshëm, lëshuar nga KPMM, me nr.10945, 

dt.01.04.2019; 

-Raport për operimin ilegal, lëshuar nga KPMM, me nr.3434, dt.26.04.2019; 

-Raport mbi kalkulimin e vëllimit, lëshuar nga KPMM me nr.2668, dt.11.04.2019; 

-Vendimi i lëshuar nga Inspektorati i MMPH-së, me nr.09/2019, dt.28.03.2019; 

-Foto dokumentacioni dhe shkresat tjera në lëndë, gjykata konstaton se këto prova  

janë bindëse, të besuara dhe të bazuara dhe njëkohësisht vërtetojnë se i akuzuari e ka kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet, prandaj gjykata të njëjtin e shpalli fajtor dhe e gjykoi si në dispozitiv 

të aktgjykimit. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarës që kërkesën pasurore-juridike të realizojë në 

procedurën civile bazohet në nenin 463 të KPPK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor bazohet në nenin 

450 paragrafi 2 nën paragrafi 2.1 dhe 2.6 lidhur me nenin 452 paragrafi 1 të KPPK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë e në kuptim të nenit 365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimit. 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr. 175/2019 me datën 24.12.2019 

  

 

Sekr. Juridike                                                                            Gjyqtari i vetëm gjykues 

Shemsije Shehu                                                                           Mizahir Shabani 

 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimit mund të ushtrohet kundërshtimi në 

afat prej 8 ditëve nga dita e pranimit, për Gjykatën Themelore Gjakovë – Dega Rahovec. 

 

 

 

 

 

 


