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      PA1.nr.1174/22 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët Zyhdi Haziri - 

kryetar i kolegjit, Ferit Osmani dhe Beqir Kalludra - anëtarë, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore 

Rrezarta Bala, në çështjen penale kundër të akuzuarit B. B. , me vendbanim në P,  për shkak të 

veprës penale Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe sigurimi i sigurisë në 

vendin e punës nga neni 367 par. 7 lidhur me par. 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK), duke vendosur sipas ankesës së Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren, të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.105/2022, datë 26.04.2022, 

në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 15.02.2023, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren, kurse 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.105/2022, datë 26.04.2022, vërtetohet. 

   

A r s y e t i m 

 

  

Gjykata Themelore në Prizren, P.nr.105/2022, datë 26.04.2022, të akuzuarin B. B.  

konform nenit 364 par. 1 nënpar. 1.3 të KPRK-së e ka liruar nga akuza, me arsyetimin që nuk 

është provuar që i akuzuari ka kryer veprën penale në bashkëkryerje Asgjësimi, dëmtimi ose 

heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe sigurimi i sigurisë në vendin e punës nga neni 367 par. 7 lidhur 
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me par. 2  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) e cila i vihet në barrë. Shpenzimet 

e procedurës penale kanë rënë në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës.  

 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka ushtruar: 

 

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe për shkak të shkeljeve të ligjit penal, me propozim që 

Gjykata e Apelit e Kosovës të e ndryshojë aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë në atë 

mënyrë që të akuzuarin të e shpallë fajtor dhe të i shqiptoj dënim të paraparë me ligj. 

 

Përgjigje në ankesën e Prokurorit ka ushtruar mbrojtësja e të akuzuarit B. B.  – av. 

Kosovare Kelmendi, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës ankesën e Prokurorit të e 

refuzoj si të pabazuar ndërsa aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë të e vërtetoj si të drejtë 

dhe të bazuar. 

 

Prokurori i Apelit në Prishtinë me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.1212/2022, datë 

10.08.2022, ka propozuar që ankesa e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren të 

aprovohet si e bazuar, aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të shpallet fajtor dhe 

të i shqiptohet dënim i paraparë me ligj ndërsa përgjigja në ankesën e Prokurorit e parashtruar 

nga mbrojtësja e të akuzuarit B. B.  – av. K. K. të refuzohet si e pabazuar. 

 

Gjykata e Apelit, pasi shqyrtoj të gjitha shkresat e kësaj çështje juridiko-penale, studioj 

aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitat e nenit 394 të KPP-së dhe pasi vlerësoj 

pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 

Ankesa nuk është e bazuar. 

 

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren në ankesë pretendon që aktgjykimi i 

ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, pasi që përmban të meta 

sepse është kundërthënës dhe në kundërshtim me provat që ka pasur gjykata në shkresat e lëndës, 

se në bazë të provave dhe dëshmive që kanë ekzistuar në shkresat e lëndës janë të mjaftueshme 

se i akuzuari me veprimet e tij ka kryer veprën penale që i vihet në barrë. 

 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, pretendimet e lartë cekura nuk janë të bazuara. 

Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të 

pretenduara me ankesë, si dhe as shkelje tjera të procedurës, të cilat kjo gjykatë i vëren çdo herë 

sipas detyrës zyrtare konform dispozitës së nenit 394 të KPP-së, e të cilat kishin me kushtëzuar 

anulimin e tij. Aktgjykimi i ankimuar është konkret dhe i qartë, në arsyetimin e aktgjykimit të 

kundërshtuar gjykata e shkallës së parë ka përshkruar gjendjen faktike të cilën e ka vërtetuar. 

Gjykata e shkallës së parë provat i ka vlerësuar në pajtim me dispozitat e nenit 361 par. 2  të 

KPPK-së, kurse për provat kontradiktore ka vepruar në pajtim me dispozitat e nenit 370 par. 6 

dhe 7 të KPPK-së, duke paraqitur në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i merr si 

të provuara ose të pa provuara. Në arsyetimin e aktgjykimit përkitazi me ngjarjen e kryerjes së 

veprave penale në fjalë, janë dhënë arsye të duhura mbi të gjitha faktet vendimtare të kësaj 
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çështje juridike penale, të cilat si të drejta i aprovon edhe kjo gjykatë dhe nuk e sheh të nevojshme 

të bëjë edhe njëherë vlerësimin për këtë. Sipas vlerësimit të kolegjit penal të kësaj gjykata e 

shkallës së parë me të drejtë e ka liruar nga akuza të akuzuarin nga se nuk është provuar që i 

akuzuari të ketë kryer veprën penale për të cilën është akuzuar. Andaj, sipas vlerësimit të kolegjit 

penal të kësaj gjykate, përfundimet e gjykatës së shkallës së parë janë të drejta dhe të bazuara në 

ligj.  
 

Ndonëse Prokurori në preambulën e ankesës cek si bazë ankimore shkeljet e ligjit penal, 

nga përmbajtja e ankesës del që i njëjti e ka ankimuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, duke pretenduar që nga 

deklarata e dëshmitarit – të dëmtuarit S. B., nga deklarata e dëshmitarit B. B., deklarata e 

dëshmitarit O. C., dëshmija e ekspertit të xehetarësi R. M dhe nga faktet dhe provat e tjera të cilat 

janë administruar gjatë seancave gjyqësore, si ekspertiza në lëminë e xehetarisë nga radhët e 

ekspertëve të KPMM-së përpiluesit e kësaj ekspertizë R. M dhe N. M. ku nga ky konstatim pos 

tjerave rezulton se në dyshemenë e fushës së shfrytëzimit dhe në pjesët e sipërme të kësaj fushe 

nuk janë hapur kanalet për kullimin e ujit, fusha e shfrytëzimit nuk është shfrytëzuar përgjatë 

kufirit të sipërm të kësaj fushe dhe se pas shfrytëzimit të saj nuk janë vendosur shenjat e ndalimit, 

rrezikut, kujdesit, pas shfrytëzimit nuk është bërë mbyllja dhe ri kultivimi duke ardhur në 

përfundim se në rastin konkret është bërë shfrytëzimi ilegal, degradimi i natyrës – nuk është 

vepruar në pajtueshmëri me ligjin për miniera dhe minerale dhe ligjit për siguri në punë me 

veprimtarinë minerale dhe edhe deklarimi i të akuzuarit i dhënë në shqyrtimet gjyqësore vërteton 

se është në kundërshtim me faktet dhe provat tjera dhe në drejtim të shmangies së përgjegjësisë 

penale nga ana e tij, andaj Prokurori konsideron se gjendja faktike në këtë çështje penale ka qenë 

e qartë, sepse gjykata ka pasur në dispozicion të gjitha faktet dhe provat e cekura më lartë, andaj 

i propozon kolegjit penal të Gjykatës së Apelit si në propozimin e lartëcekur. 

 

Gjykata e Apelit gjen se këto pretendime ankimore të Prokurorit nuk qëndrojnë, ngase 

sipas shkresave të çështjes gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë nga ana 

e gjykatës së shkallës së parë dhe se kolegji penal i kësaj gjykate vlerëson se në këtë drejtim asnjë 

fakt nuk ka ngelur në mëdyshje sikurse pa të drejtë pretendohet në ankesën e ushtruar. Se te i 

akuzuari nuk janë gjetur elemente të kryerjes së veprës penale, gjendjen e tillë faktike gjykata e 

shkallës së parë e vërtetoj nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor si ato personale dhe 

ato materiale e siç janë: ka dëgjuar në cilësi të dëshmitarit të dëmtuarin Sadik Bytyqi, dëshmitarin 

Oliver Curri, ka dëgjuar të akuzuarin B. B. , ka lexuar deklaratën e ekspertit të xehetarisë N. M 

dhe R. M., ka bërë leximin në skicën e terrenit të datës 26.12.2018, leximin e aktvendimit 

Ka.nr.066/2013 të datës 27.03.2013 i lëshuar nga komisioni i pavarur për miniera dhe minerale, 

leximin në aktvendimin e datës 30.08.2018 i lëshuar nga komisioni i pavarur për miniera dhe 

minerale, leximin e aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren-Departamenti i përgjithshëm 

P.nr.1488/13 të datës 29.04.2014 që ka të bëjë me të akuzuarin O. C., leximin e deklaratave të 

dëmtuarve Sadik dhe Besnik Bytyqi të vërtetuar nga noteri me datë 27.12.2018 me nr. 6952/18 

dhe 6953/18, leximin e ekspertizës nga ekspertët të KPMM-së të datës 02.03.2017 të punuar nga 

ekspertët R. M/ dhe N. M , leximin mbi çertifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 70323745 

I.M.N “Tulltorja”, leximin në licencën për shfrytëzimin nr. 717/KPMM/2008 e lëshuar nga 

KPMM në emër të I.M.N “Tulltorja” SHPK, leximin në çertifikatat – fletë posedimet për parcelat 
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kadastrale P-71813041-00081-1, P-71813041-00081-2 dhe P-71813041-00081-3, të lëshuar nga 

Agjencia kadastrale e Kosovës – Zyra kadastrale komunale në Prizren, leximin në raportet e 

përgatitur nga Inspektorati i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për veprimet 

minerale, ilegale në territorin për të cilën është kompetent Prokuroria Publike Komunale në 

Prizren me nr. 2202 të dt. 26.08.2010, leximin në përgjigjen e dt. 04.11.2015 të Agjencisë 

Kosovare të Autoritetit të Likuidimit të NSH “Lavërtaria Blegtoria”, leximin në dosjen e 

forenzikës me mbishkrimin vdekje aksidentale me datë të fotografimit 08.10.2015 e përbërë nga 

shtatë fotografi, leximin dhe shikimi në dosjen e forenzikës nga stacioni policor -  Alfa- e përbërë 

nga raporti plotësues, leximin nga lista e dëshmive dhe 19 fotografi, leximin në kopjen e planit 

të lëshuar nga Drejtoria për gjeodezi dhe kadastër në Prizren me nr. 019 të dt. 15.10.2015, si dhe 

në shkresat tjera të lëndës. Sipas vlerësimit të kolegjit penal të kësaj gjykate, me të drejtë gjykata 

e shkallës së parë ka vlerësuar se nuk është arritur të provohet se i akuzuari e ka kryer veprën 

penale për të cilën është akuzuar dhe me të drejtë gjykata e shkallës së parë për të njëjtën vepër 

penale e ka liruar nga akuza. Qëndron konstatimi i Prokurorisë në ankesë se “në dyshemenë e 

fushës së shfrytëzimit dhe në pjesët e sipërme të kësaj fushe nuk janë hapur kanalet për kullimin 

e ujit, fusha e shfrytëzimit nuk është shfrytëzuar përgjatë kufirit të sipërm të kësaj fushe dhe se 

pas shfrytëzimit të saj nuk janë vendosur shenjat e ndalimit, rrezikut, kujdesit, pas shfrytëzimit 

nuk është bërë mbyllja dhe ri kultivimi”, por se i akuzuari nga të gjitha provat që janë 

administruar gjate shqyrtimit gjyqësor me pa mëdyshje është vërtetuar se nuk është personi 

përgjegjës i sigurisë në punë nga se kjo nuk është arritur që të vërtetohet gjatë shqyrtimeve 

gjyqësore nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Konstatimin e gjykatës së shkallës së parë se i 

akuzuari B. B.  nuk e ka pasur statusin e personit përgjegjës për siguri në punë, nga çka edhe ka 

rezultuar se të njëjtit nuk mund të i atribuohen veprimet inkriminuese të cekura në aktakuzë, dhe 

në këtë mënyrë nuk është arritur që të plotësohet elementi subjektiv – përgjegjësia penale e të 

akuzuarit në pajtim me figurën e veprës penale, një konstatim të tillë si të drejtë dhe të ligjshëm 

e aprovon edhe kolegji penal i kësaj gjykate. Andaj kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

i vlerëson si të drejta dhe të ligjshme përfundimet e gjykatës së shkallës së parë, përkitazi me 

faktet vendimtare në këtë çështje penale, ngase me provat e administruara gjatë seancave të 

shqyrtimit gjyqësor nuk ka mundur të provohet përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se i akuzuari 

B. B.  ta ketë kryer veprën penale për të cilën është akuzuar, duke i pasur parasysh të gjitha 

rrethanat e rastit konkret, të cilat janë të theksuara më lart, andaj kolegji penal i Gjykatës së Apelit 

të Kosovës konstaton se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vepruar kur të akuzuarin e lartcekur 

e ka liruar nga akuza, pasi që gjendja faktike në këtë çështje penale është vërtetuar në mënyrë të 

drejtë dhe të plotë, kështu që edhe ankesa e Prokurorisë Themelore në Prizren është refuzuar si 

e pabazuar. Një gjendje të tillë faktike si të drejtë dhe të ligjshme e aprovoj edhe Kolegji penal i 

kësaj gjykate.  

 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 401 të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

     

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr.1174/22, datë 15.02.2023 

 

      Zyrtarja ligjore:                                Anëtarët e kolegjit:                     Kryetar i kolegjit: 
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Rrezarta Bala                                        Ferit Osmani                                        Zyhdi Haziri 

 

Beqir Kalludra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


