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Numri i lëndës: 2018:024681 

Datë: 01.06.2022 

Numri i dokumentit:     03082567 

                              

P.nr.281/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN -Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i vetëm gjykues Rilind 

Sermaxhaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Eronita Llapashtica, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit B. Fnga ., Komuna e Gjilanit për shkak të veprës penale nga neni 80 i Ligjit Mbi Miniera dhe 

Minerale 03/L-16, të cilin sipas autorizimit e mbron avokati Fitim Kosumi nga Gjilani, duke vepruar 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan- Departamenti i Përgjithshëm me numër 

PP.II.nr.782/2018 të datës 05.06.2018, me datë 01.06.2022 mori dhe shpalli këtë:  

  

AKTGJYKIM 

 

Ndaj të akuzuarit B. Fnga babai A. dhe nëna M. e lindur L., i lindur me datë ... në fshatin . Komuna e 

Gjilanit ndërsa me vendbanim në fshatin . Komuna e Gjilanit, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, 

baba i 3 fëmijëve, i punësuar në shtetin e Suedisë, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, identifikuar me numër personal ... 

 

Në bazë të nenit 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të KPP-së   

  

REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse me datë 07.05.2018, rreth orës 13:40 minuta, në fshatin ., Komuna e Gjilanit nga inspektorët për 

miniera në kuadër të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale është konstatuar se i akuzuari B. 

Fdhe A. A. si pronar të kompanisë “A&....p.k me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete 

dhe në kundërshtim me nenin 80 të Ligjit mbi Miniera dhe Minerale numër 03/L-163 pa licencë, leje 

dhe autorizim kanë shfrytëzuar-separuar rërë dhe zhavor në mënyrë ilegale dhe në këtë mënyrë e kanë 

dëmtuar buxhetin e Republikës së Kosovë në vlerë të papërcaktuar. 

 

-Me çka kishte për të kryer veprën penale nga neni 80 i Ligjit Mbi Miniera dhe Minerale 03/L-163. 



 Numri i lëndës: 2018:024681 
 Datë: 01.06.2022 
 Numri i dokumentit: 03082567 
 

2 (3)  

   
2
0
2
1
:2
1
0
1
2
4

 

E dëmtuara KPMM për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko 

civil 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

ARSYETIM 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm në këtë gjykatë me datë 07.06.2018 ka 

ngritur aktakuzën PP.II.nr.782/2018 kundër të pandehurve A. A...
1
 dhe B. Fpër shkak të veprës penale 

nga neni 80 i Ligjit Mbi Miniera dhe Minerale 03/L-163. 

 

Me datë 28.12.2021 gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor në të cilën kanë prezantuar 

prokurori i shtetit, i akuzuari B. Fdhe mbrojtësi i tij me autorizim avokati Fitim Kosumi ndërsa kishin 

munguar  përfaqësuesi i të dëmtuarës KPMM F. She. si dhe dëshmitarët R.M.dhe Xh. K., në këtë 

seancë pas leximit të aktit akuzues nga ana e prokurorit të shtetit i akuzuari nuk e kishte pranuar 

fajësinë dhe seanca kishte vazhduar me fjalët hyrëse të palëve dhe më pas ishte vazhduar me 

prezantimin e provave ku në cilësinë e dëshmitarit ishte dëgjuar A. Abdyli ndërsa meqenëse nuk kishte 

kushte për vazhdimin e seancës për shkak të mungesës së dëshmitarëve të propozuar si në aktin akuzues 

seanca ishte shtyer edhe ishte caktuar për datë 27.01.2022, 01.03.2022 dhe 26.04.2022 në të cilat seanca 

kishte munguar i akuzuari i cili gjendej në shtetin e Suedisë dhe për të cilin gjykata kishte lëshuar edhe 

urdhërarrest me qëllim të sigurimit të prezencës së tij në procedurës mirëpo një gjë e tillë ka qenë e 

pamundur. 

 

Gjykata duke vepruar sipas detyrës zyrtare gjeti se vepra penale për të cilën akuzohet i pandehuri është 

përfshirë në parashkrim absolut të ndjekjes penale ngase vepra penale neni 80 i Ligjit mbi Minierat dhe 

Mineralet të Republikës së Kosovës është e dënueshme me gjobë ose me burgim deri në 6 (gjashtë ) 

muaj ndërsa bazuar nenin 106 paragrafi 1 nën paragrafi 1.6 të KPRK-së ndjekja penale nuk mund të 

ndërmerret nëse kanë kaluar 2 (dy) vite nga kryerja e veprës penale të dënueshme deri në 1 (një) vit ose 

dënim me gjobë gjithashtu sipas nenit 107 paragrafi 8 të KPRK-ës thuhet se “Ndjekja penale ndalohet 

në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit” andaj edhe duke u bazuar në të 

lartcekurat si dhe faktin se vepra penale për të cilën është akuzuar B. Fështë kryer me datë 07.05.2018 

dhe deri më tani kanë kaluar mbi 4 (katër) vite nga koha e kryerjes së veprës penale gjykata erdhi në 

përfundim ndaj të akuzuarit të lartcekur duhet të merret aktgjykim refuzues për faktin se vepra penale 

për të cilën i njejti është akuzuar është përfshirë në parashkrim absolut të ndjekjes penale edhe 

                                                 
1
 I akuzuari Agron Abdyli me aktgjykimin e kësaj gjykate P.nr.468/2018 të datës 02.04.2021 është shpallur fajtor për veprën 

penale të lartcekur dhe ishte dënuar me dënim përkatës ndërsa ndaj të akuzuarit Bajram Fetahu pas dëgjimit të palëve ishte 

veçuar procedura penale. 
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përkundër faktit që gjykata ka ndërmarrë gjitha masat ligjore për sigurimin e prezencës së të pandehurit 

në procedurë. 

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike gjykata në bazë të nenit 463 paragrafi 3 i KPP-ës për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike të dëmtuarën e udhëzoi në kontest të rregullt juridiko civil. 

 

Lidhur me vendimin për shpenzimet procedurale gjykata për një gjë të tillë vendosi në bazë të nenit 454 

paragrafi 1 të KPP-ës. 

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekurat dhe në bazë të nenit 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të KPP-ës 

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.281/2020 me datë 01.06.2022 

 

Zyrtarja Ligjore,              Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Eronita Llapashtica               Rilind Sermaxhaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i 

paraqitet kësaj gjykate. 


