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P.nr.207/2016  

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA RAHOVEC/Divizioni Penal, gjyqtari i 

vetëm gjykues Ilir Rashkaj, me procesmbajtësin Shani Canziba, sekretar juridik i kësaj gjykate, 

në lëndën penale kundër të akuzuarit Sh. G. nga fshati B., komuna e Rahovecit, për shkak të 

veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 paragrafi 1 të KPRK-së, i akuzuar 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm, 

PP.nr.759/2015 të datës 04.06.2016, në shqyrtimin gjyqësor të datës 12.10.2018, në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit Enis Gashi, të akuzuarit, si dhe S. Th., përfaqësuesi i të dëmtuarës Telekomi 

i Kosovës në Prishtinë, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj të akuzuarit, 

 

SH. G., nga i ati A. dhe e ëma R., e vajzërisë D., i lindur me dt…., në fshatin B., Komuna e 

Rahovecit, ku edhe tani jeton, ka të kryer shkollën e mesme, shofer, i martuar, i ati i tre (3) 

fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

  

 

Konform nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të KPPK-së, 

 

 

REFUZOHET AKUZA            

 

Sepse, me datë 25.05.2015, rreth orës 11.40 min, në rr. “Xhelal Hajda”, në Rahovec, duke 

drejtuar autobusin e firmës “E.”, dëmton shtyllën e instalimeve publike të rrjetit të telefonisë 

fikse, pronë e PTK-së në Prishtinë – Dega në Rahovec, dëm i shkaktuar nga moskujdesi i 

mjaftueshëm gjatë vozitjes, në atë mënyrë që i pandehuri gjatë tejkalimit të një motokultivatori 

godet shtyllën elektrike prej druri me gjatësi 6.70 m, me çka të dëmtuarës i shkakton dëm 

material në shumë të përgjithshme prej 221.72 Euro. 

 

Këso dore, kishte për të kryer veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 

paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Për shkak se prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor është tërhequr nga akuza. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bijnë në llogari të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

E dëmtuara Telekomi i Kosovës – Dega në Prishtinë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 
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A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë e ka 

parashtruar aktakuzën PP.nr.759/2015 të datës 07.06.2016, ndaj të akuzuarit Sh. G. nga fshati B., 

Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 

paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Duke vepruar në këtë çështjen penale, gjykata ka caktuar dhe mbajtur disa shqyrtime gjyqësore. 

 

Prokurori i Shtetit Enis Gashi, gjatë shqyrtimit gjyqësor të dt.12.10.2018, ka deklaruar se: Pas 

admistrimit të provave, dëgjimit të dëshmitarëve V. R. dhe F. J., leximit të shkresave të lëndës, 

shikimit të fotodokumentacionit, si dhe pas mbrojtjes së të akuzuarit, konstatohet se në ditën 

kritike shtylla e telefonisë ka rënë në pjesën e epërme të xhamit të autobusit, pasi që e njëjta ka 

qenë e dëmtuar-e kalbur në pjesën fundore dhe e njëjta është rrëzuar në momentin kur i akuzuari 

ka qenë duke vozitur autobusin. Poashtu duke marrë për bazë se në rastin konkret kemi të bëjmë 

me veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 paragrafi 1 të KPRK-së, e cila 

vepër penale nuk mund të kryhet nga pakujdesia, në rastin konkret edhe nëse shtylla do të ishte 

dëmtuar si rezultat i pakujdesisë së të akuzuarit, do të mungonte element i dashjes së tij, ashtu që 

në rastin konkret do të përmbusheshin elementet e veprës penale. Kështu që në bazë të të 

lartcekura kundër të akuzuarit Sh. G., për shkak të veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i 

pasurisë nga neni 333 paragrafi 1 të KPRK-së, është tërhequr nga ndjekja penale.   

 

Andaj, gjyqtari i vetëm gjykues duke pasur parasysh se prokurori i shtetit, është tërhequr nga 

aktakuza, PP.nr.759/2015 e dt.07.06.2016, ndaj të akuzuarit Sh. G., gjatë shqyrtimit gjyqësor, në 

kuptim të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të KPPK-së, mori aktgjykim refuzues në këtë çështje 

penale. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e bazoi në nenin 454 par.1 të KPPK-së. 

           

Vendimi për kërkesën pasurore juridike është marrë bazuar në nenin 463 par.3 të Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA RAHOVEC 

- Divizioni Penal - 

P.nr.207/2016, me datë 12.10.2018 

 

Sekr. juridik,                                  Gjyqtari i vetëm gjykues, 
Shani Canziba                                              Ilir Rashkaj 

       

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditëve, 

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 


