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Numri i lëndës: 2018:045084 

Datë: 26.06.2019 

Numri i dokumentit:     00378248 

             
          P.nr.449/17 

 
      NË EMËR TË POPULLIT 

 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC/Departamenti i 
Përgjithshëm–Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me skretaren 
jridike Shemsije Shehu, duke vendosur në lëndën penale kundër të akuzuarit M. R. 
nga fshati K. e M., komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale nga neni 80 të 
Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, si dhe nenit 49 të Ligjit për ndryshimin 
dhe plotësimin e ligjit për miniera dhe minerale, i akuzuar sipas aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore Gjakovë/Departamenti Përgjithshëm PP.nr. 759/2017 të datës 
15.12.2017, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar dhe publik në prezencën e 
përfaqësuesit të akuzës Prokurori i Shtetit Nazmi Krasniqi dhe të akuzuarit, më datën 
24.06.2019, murr dhe publikisht shpalli këtë:  

 
 
A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari: 
 

 M. R., nga i ati A. dhe e ëma B., e lindur B., i lindur më ... në Prizren, tani me 
banim në fshatin K. e M., komuna e Rahovecit,   me nrp...., ka të kryer shkollën fillore, 
punëtor, i martuar, i ati i tre (3) fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, 
shtetas i Republikës së Kosovës.       

 
   ËSHTË FAJTOR 

 
S e p s e: 
 
Nga dita e pacaktuar e gjerë me datën 19.04.2017, në fshatin K. e M., Komuna 

e Rahovecit, me qëllim të përvetësimit pasuror të kundërligjshëm për vete apo 
personin tjetër shfrytëzon pasurin – pronë e Republikës së Kosovës në atë mënyrë që 
me seperacion me gurthyes statik të rërës dhe zhavorrit dhe luga ngarkuese “kaelble 
– SL 18F” operon ilegalisht në përpunimin e resurseve minerale të gurit të fortë, pa u 
paisur me licencën përkatëse të shfrytëzimit të cilën e lëshon KPMM-ja, rrethanë kjo e 
konstatuar gjatë operimeve ilegale ku si rrjedhojë dëmi i shkaktuar organit shtetëror 
KPMM-së sillet rreth 5.000 €uro.  
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-Këso dore ka kryer vepër penale nga neni 80 të Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat 
dhe Mineralet, si dhe nenit 49 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për miniera 
dhe minerale. 

     
Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të neneve 4, 41, 49, 50, 51, 73, 74, nenit 

80 par.1 nr. 03/L-163  të Ligjit për Minierat dhe Mineralet si dhe nenit 49 të Ligjit për 
ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për miniera dhe minerale dhe nenit 365 të KPPK-së, 
ia shqipton:      

                                                
 

      DENIMIN ME KUSHT 
 

 
Dënim me burgimi në kohëzgjatje prej tre (3) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohen, nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afat prej një (1) viti, nga 
plotfuqishmëria e aktgjykimit, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.  

         
 E dëmtuara Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale në Prishtinë 
rr.”Armend Daci” nr. 1, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në 
kontest të rregullt civil.  
 
  Detyrohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën 
prej 30 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 Gjakovë/Departamenti Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka 

paraqitur aktakuzën PP.nr.759/2017 të datës 15.12.2017, kundër të akuzuarit  
akuzuarit M. R. nga fshati K. e M., komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale 
nga neni 80 të Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, si dhe nenit 49 të Ligjit 
për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për miniera dhe minerale. 
 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar me datën 24.06.2019, ku 
prezent ka qenë përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Nazmi Krasniqi, i akuzuari, 
nuk ka qenë prezent përfaqësuesi  i të dëmtuarës dhe dëshmitarët, për të cilët gjykata 
ka prova se i kanë pranuar ftesat në mënyrë të rregullte. 

 
Pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, i cili ka ka qëndruar në tërësi 

pranë saj. I akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën për të cilën akuzohet.  
 
Gjyqtari i vetëm gjykues pasi është bindur se i akuzuari e ka kuptuar 

aktakuzën, të njëjtit i ka dhënë mundësinë që të pranojë ose të mos e pranojë 
fajësinë, si dhe e ka njoftuar lidhur me efektet dhe pasojat e pranimit të fajsisë. I 
akuzuari ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, duke shtuar se 
ndihet fajtor dhe ndien keqardhje për rastin që ka ndodhur, mirpo e konteston dëmin e 
për të cilin ngarkohet, njëherit i premton gjykatës së një veprim i tillë nuk do të 
përseritet në të ardhmen, ka kërkuar nga gjykata që të ketë mirëkuptim në shqiptimin 
e dënimit.   
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Pasi i akuzuari e ka pranuar fajësinë, po ashtu është kërkuar edhe mendimi i 
Prokurorit të Shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, i cili jep 
mendimin se pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare pa kurrfar presioni 
dhe pasi që janë sqarur favoret e pranimit të fajësis dhe ky pranim i fajësis mbështetet 
në provat që gjenden në shkresat e lëndës. 

   
 Andaj nga të lartcekurat, pasi që janë plotësuar kushtet e parapara sipas 
dispozitave të nenit 248 par.4 të KPPK-së, për shkak se i akuzuari në fillim të seancës 
fillestare është deklaruar i fajshëm, në tërësi ka pranuar veprën penale për të cilën 
akuzohet, andaj gjykata nuk ka proceduar administrimin e provave.  
 
           Gjyqtari i vetëm gjykues pas pranimi të fajësisë nga i akuzuari, ka gjetur se i 
njejti ka kryer vepren penale nga neni 80 parag. 1 të Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat 
dhe Mineralet, si dhe nenit 49 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 
miniera dhe minerale, dhe gjendjen e tillë faktike e mori ashtu sikurse ishte përcaktuar 
në aktakuzë dhe provat të cilat i përmbante aktakuza, e të cilat janë: Raporti i 
inpektimit të aktiviteteve të jashtëligjshëm, Urdhëresa, Aktvendimi si dhe foto 
dokumentacioni, shkresat e tjera të lëndës, gjykata ka ardhur në përfundim se në 
veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale për të cilën 
akuzohet, andaj gjykata ka vendosur ta shpall fajtor dhe ta gjykoj në bazë të ligjit. 

 
 Me rastin e caktimit dhe matjes së dënimit gjykata ka marr parasysh të gjitha 

rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit sipas nenit 73 dhe 74 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës, ashtu që si rrethanë lehtësuese ka marr sjelljen 
korrekte të akuzuarit në gjykim, është hera e parë që ndeshet me ligjin, i njëjti është 
deklaruar i fajshëm, se i vjen keq për rastin e ndodhur, ndërsa rrethana veçanërisht 
rënduese gjykata nuk gjeti, andaj të njëjtit ia ka shqiptuar dënimin me kusht me 
shpresë dhe bindje se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit të paraparë 
me dispozitat e nenit 41 të KPK-së.  
   

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarёs që kërkesën pasurore – juridike ta 
realizojnë në procedurën e rregullt civile bazohet në nenin 463 të KPPK-së. 
 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor bazohet në nenin 450 par.1 dhe 
2 nënpar.2.6 të KPPK-së. 

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

dispozitiv të këtij aktgjykimit.  
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC 
            Deparatamenti i Përgjithshem – Divizioni Penal 
                   P.nr.449/2017 me datën 24.06.2019 

  Sekr. juridike          Gjyqtari i vetëm gjykues 
  Shemsije Shehu                Mizahir Shabani 
 
 
 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 
prej 15 ditëve nga dita e pranimit nëpërmjet kësaj gjykate për gjykatën e Apelit në 
Prishtinë. 


