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Numri i lëndës: 2018:045424 

Datë: 07.03.2019 

Numri i dokumentit:     00240888 

                                                                                                                                                                                                            
P.nr.96/2017 

 
    NË EMËR TË POPULLIT 

 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË  - DEGA RAHOVEC/Departamenti i 
Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me 
pjesëmarrjen e sekretares juridike Shemsije Shehu punëtore e kësaj gjykate, duke 
vendosur në lëndën penale kundër të akuzuarit I. M.  nga fshati R., Komuna e 
Rahovecit, për shkak të veprës penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 333 
par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore – Departamenti i 
Përgjithshëm në Gjakovë, PP.nr. 831/2016 të datës 13.03.2017,  pas mbajtjes së 
seancës së shqyrtimit gjyqësor dhe publik  më datën 06.03.2019, murr dhe publikisht 
shpalli këtë:  

 
 

 A K T GJ Y K I M 

 
I akuzuari: 

 
 I. M. nga i ati A. dhe e ëma A. e lindur H., i lindur më ... në fshatin R., Komuna e 
Rahovecit, ku edhe tani jeton, i martuar i ati i tre (3) fëmijëve, ka të kryer shkollën e 
mesme, i pa punë, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës. 
  
 

               ËSHTË  FAJTOR 
 

 

S e p s e: 
 
Me datë 11.06.2016 në fshatin R., Komuna e Rahovecit, rreth orës 16.00, ka 

shkuar me traktor te shtëpia e pa banuar e Hekurudhave të Kosovës, dhe e ka dëmtuar 
shtëpin në atë mënyrë që të merr hekur, brenda dhe jashtë shtëpis, i ka thyer konstruktet 
e ndërimeve të betonit, e duke dëmtuar është kapur në flagrancë nga roja e hekurudhës, 
e të dëmtuarës Hekurudha e Kosovës në Prishtinë, i ka shkaktuar dëm material.  
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Këso dore ka kryer veprën penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 
333 prg. 1 të KPRK-së. 

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

333 par.1 të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarit ia shqipton:  
 
 
                    DËNIMIN ME KUSHT 

 
 

Dënimin me burgim në kohëzgjatje prej nëntëdhjetë (90) ditëve, i cili dënim nuk 
do të ekzekutohet, nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afat prej  një  (1) viti, 
nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 
E dëmtuara Hekurudha e Kosovës në Prishtinë, udhëzohet që kërkesën 

pasurore - juridike ta realizojë në kontest civil. 
           
 Obligohet i akuzuari  që në emër të shpenzimeve paushallë të paguaj shumën 

prej 30 euro, në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimit. 
 
     

                                              A r s y e t i m 
 
 
Prokuroria Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë 

ka paraqitur aktakuzën PP.nr.831/2016 të datës 13.03.2017, kundër të akuzuarit I. M.  
nga fshati R., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale asgjësim apo dëmtim i 
pasurisë nga neni 333/1 të KPRK-së. 
 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor me datën 05.03.2019, ku 
prezent ka qenë përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Mone Syla, i akuzuari, si dhe 
përfaqësuesi i të dëmtuarës Hekurudha e Kosovës me seli në Fushë Kosovë, i 
autorizuari A. E..   
          
            Pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit, i akuzuari ka deklaruar se e ka 
kuptuar aktakuzën, andaj gjykata e ka ftuar që të deklarohet rreth pranimit ose të mos 
pranimit të fajësisë, i akuzuari ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë. 
       
 Meqenëse i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë, shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar 
me fjalën hyrëse të prokurorit të shtetit, e cila ka deklaruar se i akuzuari e ka kryer 
veprën penale të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës dhe atë bazuar në deklaratën 
e dëshmitarit A. H., të dhënë në polici më 11.06.2016, si dhe dokomentacioneve në 
shkresat e lëndës me të cilin është vërtetuar gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv 
të aktakuzës, andaj i ka propozuar gjykatës që të akuzuarit ta shpallë fajtor dhe të ia 
shqiptoj dënimin sipas ligjit.  

  
 Përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarës – Hekurudha e Kosovës, i autorizuari A. 
E., në fjalën hyrëse ka deklaruar se: aktakuza është e drejtë dhe e ligjshme e 
argumentuar, ku i akuzuari nuk ka qenë i autorizuar të bëjë pastrimin e as të ndërhyrje 
në objektin e hekurudhës, si dhe i propozon gjykatës që në bazë të provave që gjenden 
në shkresat e lëndës të sjellë aktgjykim meritor. 
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I akuzuari I. M. në fjalën hyrëse, ka deklaruar se nuk e pranon veprën penale për 
të cilën akuzohet sipas aktakuzës.       
                                                                     
 Gjykata, për vërtetimin e drejt të gjendjes faktike ka vazhduar shqyrtimin gjyqësor 
me administrimin e provave, ku fillimisht në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar 
dëshmitari H. H., duke u përgjigjur në pyetjet nga ana e prokurorit, ka deklaruar se është 
punëtor i hekurudhës që nga viti 1981, si punëtor i infrastrukturës në mbikëqyrjen e vijës 
Ratkoc - Klinë. Ditën kritike ka qenë në vendin në ngjarjes pasi me anëtarët e familjes 
është nisur për të punuar në bashqe dhe e ka takuar të akuzuarin I. M., duke pastruar 
për rreth objektit të hekurudhës. Ky objekt është demoluar menjëherë pas luftës dhe 
askush nuk ka banuar. Të njëjtit iu është tërhekur vërejtja që mos të pastroj objektin pa 
e marë leje nga organet kompetente. Pasi që iu është terhekur vërejtja, i njëjti ka 
ndërprer punët pa problem dhe ka vazhduar rrugën për në shtëpinë e tij. Po ashtu edhe 
përfaqësuesit i të dëmtuarës, duke u përgjigjur se a është drejtu dëshmitari apo si puntor 
i hekurudhës organeve kompetente që objekti paraqet rrezik për fshatarët, i njëjti është 
përgjigjur se është kompetent dhe përgjegjës për dëmet të cilat shkaktohen nga 
personat. Në pyetjet e gjykatës dëshmitari përgjigjet se të akuzuarin e njeh personalisht, 
si dhe familjarë të mirë, ditën kritike e ka par duke pastruar bërllogun përreth objektit në 
fjalë.     
 
  Pas dëgjimi të dëshmitarit, gjykata për vërtetimin e drejt dhe të plotë të gjendjes 
faktike ka bërë administrimin e provave si në vijim: Deklarata e të akuzuarit I. M. e dhënë 
në stacionin policor më dt. 11.06.2016, Deklarata e dëshmitarit H. H. e dhënë në polici 
e dt. 11.06.2016, leximin e raportit të oficerit i datës 11.06.2016, si dhe foto-
dokumentacionit, si dhe shkresat tjera që gjenden në lëndë, gjykata ka ardhur në 
përfundim se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale 
me të cilën akuzohet, andaj gjykata ka vendosur të njëjtin ta shpallë fajtor dhe ta gjykojë 
në bazë të ligjit. 
 
 I akuzuari gjatë mbrojtjes së tij, ka deklaruar se: ditën kritike ka qenë në punëtorin 
e tij, duke punuar dhe nga bashkëshortja është lajmëruar se disa fëmijë kanë hyrë në 
objektin e hekurudhës, pastaj ka marr traktorin e tij për ta pastruar bërllogun përreth 
objektit të cilat e kanë gjuajtur edhe bashkëfshatarët  e fshatit. Në atë moment ka ardhur 
H. H., punëtor i hekurudhës i cili iu është drejtuar se duhet ta ndërprej punën, se për 
këtë duhet me pas leje nga organet kompetente. Menjëherë  e ka ndërprerë punën dhe 
ka shkuar në shtëpi.  
   
 Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: nga provat e 
elaboruara gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor u vërtetua çart se i njëjti është kryes i kësaj 
vepre penale u pa çart në dëshminë e të autorizuarit – punëtorit të hekurudhës A. H. i 
cili deklaroi se e ka takuar personalisht personin në fjalë në shtëpinë e rrënuar me 
traktorin e tij dhe në atë moment ia tërheq vërejtjen për ta ndaluar punën dhe i njëjti 
sipas përf. Deklaron se ka ndërprerë punën menjëherë. Po ashtu vërtetohet fajësia e tij 
edhe nga deklarata e vetë dëshmitarit se gjoja për ti ikur përgjegjësisë penale, ditën 
kritike më parë ka takuar disa fëmijë të cilët nuk i njeh e më pas deklaron se fëmijët nuk 
i kam parë unë por i ka parë bashkëshortja e kundërta e kësaj është që këto fjalë edhe 
në polici direkt i ka dhënë se i ka takuar fëmijët vetë. Por duke dashur ti ik përgjegjësisë 
penale këtë herë aludon në atë se nuk ka qenë vetë prezent kur fëmijët kanë qenë duke 
e rrënuar murin por më pas ka dal vetë gjoja për ta pastruar këto janë veprimet e tij – 
deklarime të cilat i shpreh në atë mënyrë vetëm sa për ti ik përgjegjësisë penale, vlen 
të ceket se i njëjti është takuar direkt nga tani këtu i autorizuari përf. i hekurudhës, ia ka 
tërhequr vërejtjen i njëjti ka qenë në vendin e ngjarjes me traktor, e që tani ka prova të 
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bollshme, që i njëjti të shpallet fajtor dhe të obligohet në shpenzimet e procedurës 
penale.  
 
 Përf. i të dëmtuarës i autorizuari A. E. në fjalën e vetë përfundimtare deklaron 
se: gjatë këtij procesi gjyqësor u vërtetua se aktakuza është e drejtë dhe e ligjshme, se 
i akuzuari ka bërë dëmtim dhe ndërhyrje në pronën e infrastrukturës, andaj gjykatës i 
propozoj që pas vlerësimit të drejtë të provave në shkresat e lëndës të bie aktgjykim 
meritor.   

 
I akuzuari I. H. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk e ndien veten fajtor, 

se nuk e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.  
 
 Në bazë të provave të administruara, gjykata ka ardhur në përfundim dhe ka 
vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv: Se me datë 11.06.2016 në fshatin R., Komuna 
e Rahovecit, rreth orës 16.00, ka shkuar me traktor te shtëpia e pa banuar e 
Hekurudhave të Kosovës, dhe e ka dëmtuar shtëpinë në atë mënyrë që të merr hekur, 
brenda dhe jashtë shtëpisë, i ka thyer konstruktet e ndërimeve të betonit, e duke 
dëmtuar është kapur në flagrancë nga roja e hekurudhës, e të dëmtuarës Hekurudha e 
Kosovës në Prishtinë, i ka shkaktuar dëm material 
 

Gjendjen faktike të lartcekur, gjykata e ka vërtetuar në bazë provave të 
administruara, deklaratës së vetë të akuzuarit, deklarimit të përfaqësuesit të dëmtuarës, 
si dhe dëshmitarit H. H. 
 
 Nga deklarata e përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarit dhe nga shkresat e 
lëndës, gjykata ka vërtetuar faktin se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën 
akuzohet. Në vërtetimin e faktit të tillë gjykata e murr për bazë edhe deklarimin e 
dëshmitarit H. H., i cili ka deklaruar në tërësi në lidhje rastin se është punëtor i 
hekurudhës që nga viti 1981 si punëtor i infrastrukturës si mbikëqyrës në vijën Ratkoc - 
Klinë. Ditën kritike ka qenë në vendin në ngjarjes pasi me anëtarët e familjes është nisur 
për të punuar në bashqe dhe e ka takuar të akuzuarin I. M. duke pastruar për rreth 
objektit të hekurudhës. Ky objekt është demoluar menjëherë pas luftës dhe askush nuk 
ka banuar. Të njëjtit iu është tërhekur vërejtja që mos të pastroj objektin pa e marë leje 
nga organet kompetente. Pasi që iu është terhekur vërejtja i njëjti ka ndërprerë punët 
pa problem dhe ka vazhduar rrugën për në shtëpinë  e tij. Po ashtu edhe përfaqësuesit 
i të dëmtuarës, dëshmitari duke u përgjigjur se a është drejtu dëshmitari apo si punëtor 
i hekurudhës organeve kompetente që objekti paraqet rrezik për fshatarët, i njëjti është 
përgjigjur se është kompetent dhe përgjegjës për dëmet të cilat shkaktohen. Në pyetjet 
e gjykatës dëshmitari përgjigjet se të akuzuarin e njeh personalisht, si dhe familjarë të 
mirë si dhe ditën kritike e ka par duke pastruar bërllogun përreth objektit në fjalë.     
 
 Fakti i tillë vërtetohet edhe nga vetë deklarimi i të akuzuarit, i cili ka deklaruar se 
është e vërtet se ditën kritike ka pastruar përreth objektit dhe nuk ka ditur se duhet të 
ketë leje prej organeve kompetente, mu për këtë nuk e ndien vetën fajtor, për veprën 
penale për të cilën akuzohet.  
 

Me rastin e caktimit dhe matjes së dënimit gjykata ka marrur parasysh të gjitha 
rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, andaj si rrethanë lehtësuese mori 
sjelljen korrekte të te akuzuarës në gjykim, është hera e parë që ndeshet me ligjin, 
ndërsa rrethana rënduese nuk gjeti, andaj të njëjtës 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  
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Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarës që kërkesën pasurore – juridike ta 

realizojë në procedurën e rregullt civile bazohet në nenin 463 të KPPK-së. 
 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale dhe paushallit gjyqësor bazohet në nenin 
450 paragagrafi 2 nënparagrafi 6 të  KPPK-së. 

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

dispozitiv të këtij aktgjykimit.  
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC 
            Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 
                   P.nr.96/2017, me datën 06.03.2019 

 

              

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. 
 
 

 

 

 


