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PA1.nr.1246/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

                                                                                               

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin penal të 

përbërë nga gjyqtarët Biljana Rexhiq, kryetare e kolegjit, Afrim Shala dhe Abdullah 

Ahmeti, anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Kimete 

Veseli, si procesmbajtëse, në çështjen penale ndaj të akuzuarve R.D. dhe F.D. që të dy 

nga fshati ..., Komuna e Istogut, për shkak të veprës penale ndotja, degradimi ose 

shkatërrimi i mjedisit nga neni 347 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK) dhe veprës penale shkretërimi i pyjeve nga neni 357 

paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK, duke vendosur sipas ankesave të të akuzuarve, 

të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë, Dega në Istog, 

P.nr.153/2018, të datës 2 gusht 2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 10 

qershor 2020, mori këtë:  

 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

 

REFUZOHEN si të pabazuara ankesat e të akuzuarve R.D. dhe F.D., ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Pejë, Dega në Istog, P.nr153/2018, i datës 2 gusht 2019, 

VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m  

 

 

Gjykata Themelore në Pejë, Dega në Istog, me aktgjykimin e lartcekur, përkatësisht me 

aktgjykimin e ankimuar, të akuzuarit R.D. dhe F.D. i ka shpallur fajtor për shkak të 

veprës penale ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 347 paragrafi 1 lidhur 

me nenin 31 të KPRK (pika I e dispozitivit) dhe veprës penale shkretërimi i pyjeve nga 

neni 357 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK (pika II e dispozitivit).  
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Për shkak të veprës penale sipas pikës I të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar, secilit 

prej të akuzuarve i është shqiptuar dënimi me gjobë në shumë prej nga 500 € (pesëqind 

Euro). 

Gjithashtu, edhe për shkak të veprës penale sipas pikës II të dispozitivit të aktgjykimit të 

ankimuar, secilit prej të akuzuarve i është shqiptuar dënimi me gjobë në shumë prej nga 

500 € (pesëqind Euro). 

Konform nenit 80 të KPRK, ndaj secilit prej të akuzuarve R.D. dhe F.D., është shqiptuar 

dënim unik me gjobë në shumë prej nga 1000 € (Njëmijë Euro), të cilat dënime të 

akuzuarit janë detyruar që t’i paguajnë në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve. 

Nëse të akuzuarit R.D. dhe F.D., nuk i paguajnë dënimet me gjobë brenda afatit të 

lartcekur, atëherë dënimi me gjobë do të zëvendësohet në dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 50 (pesëdhjetë) ditëve, kur 1 (një) ditë burgim do të llogaritet me 20 € 

(njëzetë Euro) të dënimit me gjobë. 

Të akuzuarit R.D. dhe F.D., janë detyruar që secili veç e veç të paguajnë paushallin 

gjyqësor në shumë prej nga 30 € (tridhjetë Euro), si dhe në emër të kompensimit të 

viktimave të krimit shumën prej 30 € (tridhjetë Euro), të gjitha këto në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

Palët e dëmtuara – përfaqësuesi i autorizuar i Komisioni i Pavarur për Miniera dhe 

Minerale (KPMM) në Prishtinë dhe përfaqësuesi i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural në Prishtinë, për realizimin e dëmit të shkaktuar janë udhëzuar në 

kontest civil. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor kanë paraqitur ankesa të akuzuarit R.D. dhe F.D.,  

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës, dhe për shkak të shkeljes së 

ligjit penal, të vërtetimit të gabueshëm jo të plotë të gjendjes faktike dhe të vendimit 

lidhur me sanksionet penale, duke i propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës që ta hudhë 

poshtë si të pabazuar ose kjo çështje juridiko penale të rikthehet në rigjykim ose ta 

ndryshojë aktgjykimin e ankimuar. 

Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/II.nr.1261/2019, të datës 18 nëntor 

2019, ka propozuar që të refuzohen si të pabazuara ankesat e të akuzuarve R.D. dhe F.D., 

ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.  

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pasi mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj 

shkresat e lëndës, vlerësoj pretendimet ankimore dhe analizoj aktgjykimin e ankimuar në 

kuptim të nenit 394 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), konstatoj se :  

- ankesat janë të pabazuara. 

Në ankesat e të akuzuarve R.D. dhe F.D., theksohet se aktgjykimi i ankimuar është 

përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, pasi që dispozitivi i të 
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njëjtit është i pakuptimtë, kundërthënës në brendinë e tij ose me arsyet e aktgjykimit, ku 

në arsyetimin e aktgjykimit nuk janë paraqitur arsyet lidhur me faktet vendimtare, ndërsa 

arsyet e paraqitura janë plotësisht të paqarta dhe kundërthënëse me atë çka paraqitet në 

përmbajtjen e provave. Shkelja e ligjit penal konsiston në atë se në bazë të gjitha provave 

materiale dhe deklaratave të dëshmitarëve, të akuzuarit nuk i kanë kryer veprat penale për 

të cilat janë shpallur fajtor, pasi që veprat në fjalë nuk janë vepra penale. Edhe gjendja 

faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar, ngase është fakt notor se kompanisë “T...”, 

KPMM me aktvendimin nr.1035 të datës 11 prill 2018, ja kishte pezulluar licencën ..., 

mirëpo këtë aktvendim kompania në fjalë e ka pranuar me datën 20 prill 2018, gjë që 

vërtetohet edhe nga libri i dorëzimit të postës të cilit gjykata nuk ja fali besimin dhe e ka 

quajtur shkresë të postës. Gjykata e shkallës së parë është dashur që t’ia falë besimin 

kësaj prove, pasi që kompania “T...” deri më datën 18 prill 2018 nuk ka qenë e njoftuar se 

i është pezulluar licenca dhe pas paraqitjes së ankesës kundër aktvendimit për pezullimin 

e licencës, KPMM me datën 8 gusht 2018 ja ka kthyer licencën e shfrytëzimit në aktive. 

Kështu që, në ditën kur inspektorët kanë dalur në vendin e ngjarjes, përkatësisht me datën 

18 prill 2018, kompania “T...’ nuk ka qenë në dijeni se i ishte pezulluar licenca. Duke u 

bazuar në këto që u thanë më lartë, aktgjykimi i ankimuar është i pabazuar edhe mbi 

bazën e shqiptimit të sanksionit penal. Andaj, duke u bazuar në këto që u thanë më lart, të 

akuzuarit i kanë propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës si më lart. 

Sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës, pretendimet ankimore 

të paraqitura në ankesat e të akuzuarve janë të pabazuara. Kjo për faktin se aktgjykimi i 

ankimuar nuk është përfshirë me kurrfarë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale për të cilat pretendohet në ankesat e të akuzuarve R.D. dhe F.D. 

dhe as në shkelje tjera të kësaj natyre për të cilat kolegji penal i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës kujdeset sipas detyrës zyrtare, duke u bazuar në nenin 394 paragrafi 1 nën-

paragrafët 1.1.-1.3. të KPP. Aktgjykimi i ankimuar është përpiluar sipas ligjit, 

përkatësisht ashtu siç parashihet në nenin 370 të KPP. Dispozitivi i aktgjykimit të 

ankimuar është i qartë, i kuptueshëm dhe i njëjti i përmban të gjitha elementet që 

parashihen me ligj. Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar nuk është në kundërshtim 

me vetveten e as me arsyetimin e të njëjtit, ndërsa në arsyetimin e aktgjykimit të 

ankimuar, gjykata e shkallës së parë ka paraqitur në mënyrë mjaftë të plotë dhe të 

qartë të gjitha arsyet përkitazi me faktet vendimtare në këtë çështje penale. Në rastin 

konkret, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës vlerëson se gjykata e shkallës 

së parë, aktgjykimin e ankimuar e ka bazuar në provat e administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, të cilat prova janë analizuar dhe vlerësuar në mënyrë 

profesionale, pas së cilave është ardhur në përfundim nëse faktet konkrete vendimtare 

janë vërtetuar ose jo. Në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar janë paraqitur arsye të 

mjaftueshme në lidhje me kredibiltetin e provave konkrete, të cilat janë vlerësuar si të 

besueshme dhe jo të besueshme nga ana e gjykatës së shkallës së parë.  
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Në anën tjetër, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës konstaton që gjykata e 

shkallës së parë edhe gjendjen faktike në këtë çështje penale e ka vërtetuar në mënyrë 

të drejtë dhe të plotë, për shkak se me provat e administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit R.D. dhe F.D. 

janë kryerës të veprave penale për të cilat janë shpallur fajtor. Nga të gjitha provat e 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar se të akuzuarit R.D. dhe F.D. 

në mënyrën e përshkruar më hollësisht në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar i 

kanë kryer veprat penale për të cilat janë akuzuar dhe shpallur fajtor, ngase të njëjtit 

me datën 18 prill 2018, në fshatin ..., Komuna e Istogut, pikërisht në ngastrat 

kadastrale nr.... dhe ..., në vendin e quajtur “Lugu i Madh”, e evidentuar si pronë 

shoqërore-e mirë e fshatit, sipas fletës poseduese nr.30, janë hasur nga inspektorët e 

Agjencisë Pyjore të Kosovës (APK), duke bërë degradimin e tokës duke shfrytëzuar 

materialin guror në mënyrë ilegale, pa kontratë dhe pa pëlqim nga APK, si dhe pa 

licencë valide nga KPMM. Gjithashtu, të njëjtit në kohë dhe vend të cekur si më lartë 

kanë bërë shkatërrimin e pyjeve, duke prerë dhe duke bërë zhveshjen e trungjeve, të 

cilën veprimtari të akuzuarit si pronarë të kompanisë “T...” e kanë bërë në mënyrë 

ilegale pa kontratë dhe pa pëlqimin e APK. Deri tek kjo gjendje faktike, gjykata e 

shkallës së parë kishte ardhur pas administrimit të disa provave, siç janë: 

procesverbalet e APK, njoftimet e KPMM, deklaratat e inspektorit të mbrojtjes së 

mjedisit F.K., procesverbali i Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi, 

vendimi i MMPH, vendimi i inspektoratit të pyjeve, raporti i APK, kërkesa dhe 

peticioni i banorëve të fshatit ..., si dhe fotografitë e vendit të ngjarjes. Duke u bazuar 

në të gjitha këto prova të cilat janë administruar, vlerësuar dhe analizuar nga ana e 

gjykatës së shkallës së parë, por edhe në provat tjera që gjenden në shkresa të lëndës, 

gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë, për shkak se është 

vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit R.D. dhe F.D. i kanë kryer 

veprat penale të lartcekura duke mos i poseduar dokumentet valide të lartcekura. Sa i 

përket pretendimeve ankimore që ndërlidhen me aktvendimin e KPMM, e që ka të 

bëjnë me atë se është lejuar kthimi në aktive të licencës së shfrytëzimit, kolegji penal i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës konsideron që një vendim i tille nuk i legalizon 

veprimet e të akuzuarve dhe është i pamjaftueshëm, për shkak se të njëjtit në kohën e 

kryerjes së veprave penale nuk kanë poseduar kontratat dhe pëlqimet përkatëse nga 

AKP dhe as licencë valide, duke pasur parasysh se vendimi i lartcekur është marrë me 

datën 1 gusht 2018, kur kishte vendosur bordi i KPMM. Ndërsa, nuk qëndron 

pretendimi ankimor i të akuzuarve R.D. dhe F.D., se kinse të njëjtit nuk e kanë ditur 

se është pezulluar licenca, duke pasur parasysh se licenca ishte pezulluar për shkak të 

mos përmbushjes së kritereve të licencës, e që kanë të bëjnë me atë se të akuzuarit 

nuk kanë pasur marrëveshje për të drejtat sipërfaqësore dhe se ndërmarrja “T...” nuk 

kishte arritur që të sjellë në KPMM marrëveshje më pronarin e tokës për shfrytëzim 

në afatin e paraparë sipas njoftimit nr.5795 të datës 27 dhjetor 2019. Ndërmarrjes së 
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lartcekur i ishte lëshuar njoftimi me të cilin ishin njoftuar për dështim në përmbushjen 

së kritereve të Ligjit nr.03/L-163 për Miniera dhe Minerale (LMM) dhe është 

urdhëruar që brenda afatit prej 30 (tridhjetë) ditëve të përmbushë detyrimet përkatëse, 

në të kundërtën ndaj ndërmarrjes në fjalë do të merren masa tjera në pajtim me LMM. 

Edhe pse ndërmarrja e lartcekur e kishte pranuar njoftimin, e njëjta nuk kishte 

raportuar brenda afatit të dhënë nga KPMM dhe të gjitha këto të dhëna mund të 

vërtetohen nga aktvendimi i KPMM i datës 11 prill 2018. Andaj, edhe kolegji penal i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës duke u bazuar në të gjitha këto që u thanë më lart, 

vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë e ka vërtetuar 

gjendjen faktike, për faktin se këtë çështje penale nuk ka mbetur pa u vërtetuar asnjë 

fakt vendimtar.  

Gjithashtu, me aktgjykimin e ankimuar nuk është shkelur as ligji penal siç 

pretendojnë të akuzuarit R.D. dhe F.D. në ankesat e tyre. Kjo për faktin se veprimet e 

të akuzuarve R.D. dhe F.D., i përbëjnë të gjitha elementet subjektive dhe objektive të 

veprave penale për të cilat të njëjtit janë shpallur fajtor, se për këto vepra penale, të 

njëjtit janë penalisht përgjegjës, si dhe nuk ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë 

ndjekjen penale apo përgjegjësinë penale të të akuzuarve.  

Edhe sa i përket vendimit lidhur me dënimet, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës vlerëson se pretendimet ankimore të paraqitura ankesat e të akuzuarve R.D. 

dhe F.D. nuk qëndrojnë, për shkak se gjykata e shkallës së parë drejtë i ka konstatuar 

dhe vlerësuar rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, 

ashtu siç parashihen në nenet 73 dhe 74 të KPRK. Kështu, gjykata e shkallës së parë 

si rrethana lehtësuese për të akuzuarit kishte marrë për bazë: sjelljen korrekte të tyre 

në gjykatë, se të njëjtit jetojnë në bashkësi familjare prej 4-6 anëtarësh ku janë 

mbajtës të vetëm të tyre dhe nuk zhvillohet procedurë për ndonjë vepër tjetër penale, 

ndërsa nuk është gjetur ndonjë rrethanë rënduese për të akuzuarit. Andaj, duke i pasur 

parasysh të gjitha rrethanat të cilat i ka vlerësuar gjykata e shkallës së parë dhe duke i 

pasur në konsideratë edhe rrethanat tjera të rastit konkret, kolegji penal i Gjykatës së 

Apelit të Kosovës vlerëson se dënimet e shqiptuara ndaj të akuzuarve R.D. dhe F.D. 

janë dënime të drejta, të ligjshme, në harmoni me peshën e veprës penale, me cilësitë 

personale të të akuzuarve, me gjendjen e tyre ekonomike dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të tyre. Gjithashtu, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

është i bindur se me këto dënime të shqiptuara do të arrihet qëllimi i dënimit i 

parashikuar me nenin 41 të KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarve 

nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre; të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale; të bëjë kompensimin e 

viktimave ose të komunitetit për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale 

dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit.  
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Duke u bazuar në këto që u thanë më lart e në bazë të nenit 401 të KPP, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti i Përgjithshëm 

PA1.nr.1246/2019, më datën 10 qershor 2020 

 

 

Bashkëpunëtorja profesionale,          Anëtarët e kolegjit:               Kryetare e kolegjit,                                                    

          Kimete Veseli                             Afrim Shala                          Biljana Rexhiq             

   _________________                    _________________            _________________ 

                                                                   

         Abdullah Ahmeti 

                                                        __________________ 

 

 

 

 

  

 


