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Numri i lëndës: 2019:287774 

Datë: 06.08.2021 

Numri i dokumentit:     02069830 

                                   

 P.nr.1139/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm gjykues 

Rilind Sermaxhaj, në çështjen penale ndaj të akuzuarit A. B. nga Gjilani, për shkak të veprës penale 

asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës nga neni 

358 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 2 të KPRK-së të cilin sipas autorizimit e mbron avokati Shemsedin 

Pira nga Gjilani duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan me numër 

PP.II.nr.1955/2019, të datës 13.12.2019, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, me datë 19.07.2021 

morri dhe shpalli ndërsa me datë 06.08.2021 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari A. B, nga babai Q. dhe nëna N., e lindur Ibrahimi, i lindur me datë ..., në Gjilan, ku edhe tani 

jeton në rrugën “, i martuar, baba i tre fëmijëve, bashkëpronar në kompaninë “...”, ka të kryer shkollën e 

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

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me datë 14.08.2019, rreth orës 18:20 minuta në Gjilan, në rrugën “...”, në lokacionin e ish “...”, i 

akuzuari  në cilësinë e personit përgjegjës si pronar i firmës “...”, ka vepruar në kundërshtim me 

rregullat mbi masat e sigurisë në vendin e punës ashtu që i njejti nuk i ka instaluar pajisjet mbrojtëse 

dhe përdorimin e tyre sipas nevojës dhe ditën kritike pas një fatkeqësie natyrore-ere së fuqishme nga 

ndërtesa në ndërtim e sipër të kompanisë së lartcekur kanë rënë disa dërrasa dhe gjësende të tjera dhe 

gjatë rënies së tyre janë dëmtuar shtatë automjete të cilat kanë qenë të parkuara para objektit në ndërtim 

me ç‟rast iu ka shkaktuar dëm material të dëmtuarave L. Xht, Xh. B, P. M, F. K, S. R, A.M dhe N.Ji cili 

përveç dëmit të lartcekur ka pësuar edhe lëndime të lehta trupore të evidentuara sipas ekspertizës 

mjekësore të datës 09.12.2019 dhe në këtë mënyrë i pandehuri ka rrezikuar jetën e njerëzve dhe 

pasurinë e tyre. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i 

sigurisë në vendin e punës nga neni 358 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 2 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të neneve 4, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 69,70 dhe 72 të KPRK-ës dhe neneve 359, 

360, 361, 362 dhe 365 të KPP-ës të akuzuarin A. B: 
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E GJYKON 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 (njëqindetetëdhjetë) ditëve, i cili dënim me pëlqimin e të 

akuzuarit i zëvendësohet në dënim me gjobë në shumën prej 2500 € (dymijepesëqind euro), të cilin do 

ta paguajë në afat prej 3 (tre) muajve pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

 

Nëse i pandehuri nuk dëshiron, nuk mundet ose nuk është në gjendje ta paguaj dënimin me gjobë 

atëherë dënimi me gjobë do ti zëvendësohet në dënim me burgim në atë mënyrë që për çdo 20 € (njëzet 

euro) do ti caktohet një ditë burgim. 

 

Të dëmtuarit L. Xht, Xh. B, P. M, F. K, S. R, A.M dhe N.J  për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohen në kontest të rregullt juridiko civil. 

 

Obligohet i akuzuari i lartcekur që të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 100 € dhe shumën prej 

30 € për kompensimin e viktimave të krimit,  të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditëve nga dita kur ky 

aktgjykim të merr formën e prerë, në kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

ARSYETIM 

 

1.Rrjedha e çështjes dhe fjalët përfundimtare të palëve 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm me datë 16.12.2019, ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.1955/2019, kundër të akuzuarit A. B nga Gjilani për shkak të veprës penale asgjësimi, dëmtimi 

ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës nga neni 358 paragrafi 3 

lidhur me paragrafin 2 të KPRK-së.  

 

Gjykata me krijimit e kushteve ligjore ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor në të cilën janë 

administruar provat personale dhe ato materiale si dhe palët kanë dhënë fjalët e tyre përfundimtare. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas shtjellimit dhe administrimit të provave  

materiale dhe personale është vërtetuar bindshëm se i akuzuar A. B e ka kryer veprën penal siç 

përshkruhet në aktakuzë,  se i njëjti është fajtor është vërtetuar nga provat materiale si raporti zyrtar nga 

trupi ekzekutiv i inspektoratit të punës sipas të cilit është konstatuar se i akuzuari si investitor nuk e ka 

bërë rrethojën mbrojtëse të hapësirës së objektit banesor dhe si rrjedhojë ka vepruar në kundërshtim me 

dispozitat e aplikueshme të ligjit për siguri dhe shëndet në punë.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A. B av. Shemsedin Pira në fjalën përfundimtare ka deklaruar se gjykata për të 

ardhur tek e vërteta lidhur me vërtetimin fajësisë së të akuzuarit ka mbajtur disa shqyrtime kryesore ku 

ka bërë dëgjimin e të dëmtuarave në cilësinë e dëshmitareve dhe po ashtu ka bërë edhe administrimin e 

provave materiale, i akuzuari ka deklaruar se është pronar i firmës „... dhe në vendin ku kishte jetuar 

kishte filluar ta ndërtoj një objekt për të cilin kishte lidhur kontratë me firmën „‟...‟‟, ku punë kryerësi 

kishte pasur ende për të punuar një pjesën  e kulmit mirëpo në mungesë të mjeteve financiare për afër 

një muaji nuk kishte punuar në ndërtesë, dhe se me datë 14.08.2019 nga objekti kishin rënë disa dërrasa 

por i akuzuari nuk ka qenë i obliguar që ta siguroj katin e epërm të këtij objekti me pajisje mbrojtëse 

dhe se në rasti n konkret ka qenë fatkeqësi natyrore dhe se dëmet materiale ishin shkaktuar nga natyra e 

jo nga lëshimet e të akuzuarit  dhe se bazuar në kontratë i akuzuari i ka kryer vetëm ato punë të cilat i 

përkisnin ndërsa sa i përket përgjegjësisë penale tek i njëjti nuk ekziston kurrfarë faji apo kontributi në 
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kryerjen e veprës penale për të cilën është akuzuar dhe në fund ka kërkuar që në mungesë të provave ka 

kërkuar që i akuzuari të lirohet nga akuza.  

 

I akuzuari A.B në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështetë në tërësi fjalën përfundimtare të 

mbrojtësit të tij.   

 

2. Provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Pas prezantimit të provave, gjykata plotësisht ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të 

aktgjykimit dhe atë në bazë të: 

 

- Dëgjimit e të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit L. Xh     

- Dëgjimit e të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit Xh. B 

- Dëgjimit e të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit P. M 

- Dëgjimit e të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit N. J 

- Dëgjimit e të dëmtuarës  në cilësinë e dëshmitares F. K  

- Dëgjimit e të dëmtuarës  në cilësinë e dëshmitares S. Ri 

- Dëshmitari L. Gi 

- Dëshmitari A. A  

- Leximin dhe administrimin e provave materiale dhe atë:  ekspertizës mjeko ligjore në emër të 

N. J e datës 09.12.2019, Raportin e oficerit i përpiluar nga oficeri M. F i datës 14.08.2019, 

raportin zyrtarë të përpiluar nga trupi ekzekutiv i inspektoratit të punës me numër të protokollit 

... i datës 29.08.2019, kontratën e punës të lidhur në mes të punëdhënësit „... SH.P.K dhe 

„‟NN- U...‟‟, procesverbalin mbi inspektim me numër ... i datës 31.07.2019 i bërë nga 

Drejtoria e Inspekcionit të Komunës së Gjilanit, njoftimin nga Drejtoria për Mbrojtje dhe 

Shpëtim me numër ... i datës 02.09.2019, leximin e deklaratës së të dëmtuarit A. M. dhe foto 

dokumentacionit nga vendi i ngjarjes. 

- Mbrojtja e të akuzuarit A. B  

2.1. Deklarata e të dëmtuarit L. Xh e dhënë në cilësi të dëshmitarit  

 

Dëshmitari L. Xh në cilësinë e dëshmitarit në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se lidhur me 

këtë rast i ka dhënë dy deklarata një në polici dhe një në prokurori për shkaka se kanë qenë shkaqet 

natyrore që janë dëmtuar veturat, duke iu referuar erës dhe gjësendeve që kanë rënë nga banesa, ditën 

kritike kishte qenë në fitnes dhe kur ishte kthyer tek parkingu i kishte parë policinë dhe disa njerëz duke 

dhënë deklaratë dhe duke u afruar i kishte parë edhe dëmtimet e automjetit të tij në automjetin e tij ishte 

shpuar një vrimë në pjesën e përparme të tij, ndërsa në automjetet tjera i kishte parë dëmtimet e po 

ashtu i kishte parë disa dërrasa të ngulitura në muri, automjetin e kishte parkuar tek ish komunalja i cili 

parking ishte pa pagesë e ku edhe sot automjetet parkohen aty, ai e kishte parë objektin i cili ishte në 

ndërtim e sipër dhe se i njëjti sa i kujtohet nuk kishte pasur skele, distanca në mes bazës së objektit dhe 

vendit ku e krihte parkuar automjetin ishte 10-5 metra, tutje ka shtuar se aty nuk kishte parë ndonjë 

shenjë që ndalohet parkingu, ndonjë shenjë që tregon që aty punohet apo ndonjë shirit përmes është 

ndaluar parkingu, mirëpo në fillim të këtij parkingu ka parë një shenjë që e ka ndaluar parkingun para 

objektit, përreth objekti kishte pasur materiale por nuk i kujtohet nëse kishte pasur rrethojë, e po ashtu 

nuk kishte parë ndonjë shenjë që  tregon se është rrezik për ta parkuar automjetin aty meqenëse ishte 

vendpunishte dhe objekti ishte në ndërtim.  
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2.2. Deklarata e të dëmtuarit P. M e dhënë në cilësi të dëshmitarit  

 

I dëmtuari P. M në cilësinë e dëshmitarit në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se lidhur me 

këtë rast ka dhënë deklaratë në polici dhe prokurori dhe mbetet në tërësi pranë tyre duke shtuar se me 

datë 14.08.2019 e kishte parkuar automjetin  në parkingun e ish “...” rreth orës 17:00 h dhe kur ishte 

kthyer për ta marrë të njëjtën rreth orës 18:30 minuta e kishte parë se i ishte dëmtuar automjeti i tij dhe 

disa të tjerë,  atë ditë kishte erë të madhe, disa persona prezent i kishin treguar se një person kishte 

pësuar edhe lëndime trupore por të njëjtin nuk e kishte parë ndërsa aty kishte parë të akuzuarin dhe disa 

fëmijë të tjerë duke larguar dërrasa, dëmtimi i automjetit të tij kishte ardhur nga objekti i cili ishte duke 

u ndërtuar e cili nuk ka qenë i rrethuar me asgjë, në vend ngjarje nuk kishte asnjë shenjë se aty ndalohet 

parkingu sepse është duke u ndërtuar objekti ndërsa është një pllakë ku shkruar se është rrezik dhe 

paralajmëron mos mu ofrua afër objektit e cila është e vendosur në hyrje të parkingut afër objektit por 

parkingu është i madh. aty kishte parë një tra i cili kishte depërtuar nga xhami i përparmë tek një 

automjet tjetër ndërsa më vonë kishte kuptuar se personi i cili largonte dërrasat ishte pronari i objektit i 

cili kishte filluar të debatonte me të tjerët duke iu thënë se nuk është dashur që ti parkojnë automjetet 

aty. 

 

2.3. Deklarata e të dëmtuarit N. J e dhënë në cilësi të dëshmitarit  

 

I dëmtuari N. J në cilësinë e dëshmitarit në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike 

kishte qenë duke pirë kafe me një djalë të axhës së tij dhe pastaj kishte shkuar për ta marr automjetin e 

tij i cili ishte rreth 5 metra larg objektit në ndërtim, dhe për të shkuar në shtëpinë e tij të cilin e kishte të 

parkuar në parkingun e “...” në ato momente binte shi dhe ishte erë dhe sapo kishte futur çelësin për ta 

hapur derën e automjetit kishte dëgjuar një krismë që kishte bërë “..” dhe më nuk  kishte ditur se çfarë 

kishte ndodhur dhe pas 3 minutave kur ishte zgjuar e kishte parë se aty kishte pluhur, dru dhe hekura 

ndërsa mjeti i kishte rënë në kokë kishte qenë “...” – dërrase që mban murin – muratojnë murin dhe kjo 

dërrasë kishte ka ra nga ndërtesa që ka qenë duke u ndërtuar aty, ajo ndertës nuk kishte  pasur asnjë 

rrethojë për të treguar se është duke u punuar aty, nuk ka pasur  asnjë shenjë ose shirit për të treguar se 

aty është vend punishte dhe se  nuk ka ditur se kush është pronar i asaj punishte këtë e ka marr vesh në 

gjykatë,  nuk është larguar nga vendi i ngjarjes, por nuk e ka parë të akuzuarin në vendin e ngjarjes por 

se  nuk ka qenë edhe aq i kthjellët për  me pa dhe se aty kanë qenë persona tjetër që i kanë mbledh 

dërrasat krenat që kishin rënë  nga ndërtesa dhe se  shalltanja i ka rënë dhe ka pësuar lëndime.  Më tujet 

dëshmitari ka deklaruar se në atë parkingu nuk ka paguar për ta lënë veturën dhe se nuk e ka ditur se 

kush përkujdeset për atë parking, dhe se kur i ka rënë dërrasa në kokë në  atë moment ka qenë moti me 

shi, veturën i njëjti e kishte parkuar 5 metra larg objektit dhe se nuk e ka ditur  nëse ka pasur ndonjë 

shenjë me të cilën shkruan parking.  

 

2.4 Deklarata e të dëmtuarës S. R. e dhënë në cilësi të dëshmitares 

 

Dëshmitarja S. R, në cilësinë e dëshmitares në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se mbetet në 

tërësi pranë deklaratave të dhëna në polici dhe prokurori, dhe ka shtuar se është falënderuese ndaj zotit 

që gjendem këtu dhe nuk ka pasur dëme në njerëz, në ditën kritike   veturën e ka parkuar tek objekti i 

„..., dhe se aty ka pasur automjete dhe   vendi i saj kishte qenë i lirë dhe është parkuar sepse ka pasur 

punë deri në Post, e njëjta ka qenë me  dy koleget e saja dhe ka qenë në shkallët e postës kur ka ndodhur 

e kersitmja e madhe, e cila është shkaktuar nga fryma e madhe që ka qenë atë dit dhe ka ra shumë shi 

dhe pasi është ndal shiu ka shkua me marrë veturën  dhe aty e ka parë  një dru që kishte hyr brenda në 

veturën e saj dhe kur është afrua afër automjetit  i ka parë 5 shallona ( dërrasa të mëdha) për betonim të 

cilat kishin rënë në fund të veturës po nuk e kishin prekur veturën e saj, ndërsa në automjetin e sa druri i 



 Numri i lëndës: 2019:287774 
 Datë: 06.08.2021 
 Numri i dokumentit: 02069830 
 

5 (11)  

   
2
0
1
9
:2
9
0
4
9
4

 

cili kishte rënë ka qenë 4-5 metra dhe e kishte dëmtuar shofershajmen, maskën e automjetit karriget dhe 

se  këto sende  kishin  rënë nga objekti në ndërtim, objekti nuk kishte pasur pas shenja rrethuese, e 

njëjta ka deklaruar se me profesion është  ndërtimtare   dhe se objekti në ndërtim është dashur që të ketë  

shenja rrethuese. Punëtoret e objektit e kishin hekur drurin nga automjeti  pasi është ndalur fryma dhe 

më pastaj kishin  ardhur policia dhe në vendi  e ngjarjes e kishte parë edhe të akuzuarin i cili kishte qenë 

i shqetësuar dhe se vetëm ishte  përshëndetur me të, në vendin e ngjarjes kishte  qenë  një person i 

lënduar ndërsa automjeti i saj  ka pësuar dëmtime në vlerë rreth 500€, më tutje ka deklaruar se parkingu 

ku e kam parkuar automjetin  ka qenë pa pagës dhe pa masa mbrojtëse ku tregohet se ka objekt 

ndërtimi, ndërsa parkingu s‟ka pas pengesa për tu parkuar. 

 

2.5 Deklarata e të dëmtuarit Xh. B e dhënë në cilësinë e dëshmitarit 

 

Dëshmitari Xh.B, në cilësinë e dëshmitarit në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ditën 

kritike kur kishte ndodhur ky rast, ka qen viti 2019 dhe se  e kishte parkuar veturën në parking pas Eco 

Higjienës, në të cilin parking çdoherë   e ka parkuar  veturën dhe ka qenë çdoherë pa pagesë, automjeti i 

tij  ka qenë “... “ i viti 2019 1.6 dhe se koha ka qen shumë e mirë për një moment është prish dhe kur 

kishte shkuar tek automjeti i njëjti kishte  qenë i dëmtuar në haub të cilën pastaj ia ka ndërrua  dhe 

dritën  e djathtë e cila ishte ndërruar komplet sepse ishte thyer dëmi që iu  është shkaktuar ka qenë 1380 

€, vendi  ku e kishte parkuar veturën ka qen publik zyrtarisht jo parking dhe se aty nuk ka parë ndonjë 

shenjë qe ndalohet parkingu, dëmin që iu ka shkaktuar e kishte  realizuar përmes kompanisë së 

sigurimeve, ditën  kritike kishte  diskutuar edhe me të tjerët që kanë qen të dëmtuar sikur ai,  të cilët 

treguan se ky dëm ka ardhur prej ndërtesës afër ku kanë  qenë të parkuar dhe  nuk e kanë  kuptuar se 

kush është pronar i ndërtesës po më vonë në Polici e kanë kuptuar se kush është pronar i ndërtesës, i 

njëjti ka konsideruar se faktori natyror e  ka shkaktuar dëmin sepse për shkak të frymës kanë rerne 

dërrasat në automjet, më tutje i njëjti ka shtuar se nuk i kujtohet nëse ka pasur ndonjë shenjë që e ndalon 

parkimin e automjeteve apo që është duke u punuar aty dhe se ndërtesa ka qenë në ndërtim e sipër dhe 

ka qenë një shirit rrethues, po ashtu veturën ke mund me fut në objekt sepse aty nuk ka pasur ndalesë. 

 

2.6 Deklarata e të dëmtuarës F. K. e dhënë në cilësinë e dëshmitares 

 

Dëshmitarja F. K.u, në cilësinë e dëshmitarit në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar   se mbetët 

në tërësi pranë deklaratave të dhëna në prokurori dhe në polici,  më tutje ka deklaruar se ka qenë viti 

2019  kur kishte ndodhur ky rast dhe se automjetin e  kishte parkuar në parkingun tek ish „...‟‟, 

automjeti i saj ka qenë „‟...‟‟ ngjyrë hiri ..., pastaj ka filluar reshjet e shiut dhe  pasi që i ka kryer punët 

është kthyer tek automjeti  për shkuar në shtëpi me që rast i kishte parë dërrasat duke rënë  nga ndërtesa 

nëpër automjete, ku e kishte parë sigurimin e banesës në ndërtim duke i larguar  dërrasat nga veturat, 

dhe se kur ishte afruar tek automjeti i saj kishte parë se përmbi të kishin rënë  disa dërrasa të gjata si  

cung të cilat i kishin hequr vetë, veturës së saj iu kishin  dëmtuar shofershajma , krovi, hauba, brisaqat 

dhe drita në anën e djathtë vlera e dëmit ka qen 500 euro dhe se  nuk kishte marrë kompensim nga 

kompania e sigurimeve sepse dëmi ka qen nga tjetër kush, më tej ka shtuar se edhe më parë automjetin 

e ka parkuar aty  nuk ka pasur asnjë shenjë që e ndalon parkingun mirëpo 2-3 metra nga objekti ka qenë 

i vendosur shiriti që e ka ndaluar parkingun sepse aty kishte pasur zalle  dhe blloka,  përderisa dërrasat i 

kishte parë vetë duke rënë nga objekti, pronarin e banesës nuk e kishte njohur dhe se më vonë e kishte 

kuptuar se kush ishte pronari dhe se ai vend ka shërbyer për parking dhe se i gjithë qyteti e ka ditur se ai 

vend shërben për parking dhesë të akuzuarin nuk e kishte parë ditën kur ka ndodhur rasti.  
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2.7 Leximi i deklaratës së dëshmitarit A. M. 

 

Në seancën e datës 06.07.2021 prokurori i shtetit, mbrojtësi i të akuzuarit dhe i akuzuari një zëri kanë 

propozuar që deklarata e dëshmitarit A. M. e dhënë në polici të lexohen me qëllim të ekonomizimit të 

procedurës penale, propozim ky i cili në bazë të neni 338 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 i KPP-së ishte 

aprovuar nga ana e gjykatës dhe ishte bërë leximi i deklaratës së të dëmtuarit A. M.i e dhënë në polici 

me datë 14.08.2019 ku kishte deklaruar: se rreth orës 14:30 minuta kishte parkuar automjetin e tij „‟...‟‟ 

Golf, ngjyrë e kaltër me targa ... në parkingun e ish „... dhe kur kishte shkuar për ta marrë të njëjtin rreth 

orës 18:20 minuta kishte parë se e njëjta e kishte të dëmtuar xhamin e parë dhe mbulojën dhe aty kishte 

kuptuar se automjeti i tij ishte dëmtuar nga dërrasat, krerët dhe gjësendet e tjera të cilat kishin rënë nga 

objekti i cili ishte në ndërtim e sipër.  

 

2.8 Deklarata e dëshmitarit A. A.i. 

 

Dëshmitari A. A., në cilësinë e dëshmitarit në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se është e 

vërtetë se  ka qenë hetues në këtë rast dhe sa iu ka kujtuar  ky rast ka ndodhur në vitin 2019, rasti 

fillimisht është hapur nga njësia patrulluese dhe kishin ardhur tek ne njësia hetimeve për hetim pasi që  

në ditën kritike nuk kishte qenë  eksperti i punës, pasi që ata kishin qenë  kompetent për vlerësimin e 

shkakut dhe shkaktarit të dëmit, dhe të njëjtit e kanë   intervistuar punë kryerësin  emri i të cilit nuk iu 

është kujtuar dhe se iu  kanë drejtuar me shkresë edhe inspektoratit të punës që të dal në vendin e 

ngjarjes dhe ta vlerësoj shkakun e shkaktarit të dëmit dhe pas disa ditëve iu  është kthyer përgjigja e 

ekspertit punës e cila është në shkresat e lëndës e cila e definon më saktësisht se kush është fajtori për 

rastin në fjalë, më tutje i njëjti ka deklaruar se pavarësisht se  kanë  menduar se shkaktar i kësaj ndodhie 

ka qenë koha dhe fryma por nga shkresat e lëndës nga eksperti i punës fajtor e ka cilësuar investitorin e 

jo punë kryerësin  dhe duke ju referuar këtyre shkresave të njëjtit  e kanë  bërë kallëzimin penal, ndërsa 

gjatë intervistimit të investitorit në polici i njëjti nuk e ka pranuar fajësinë ndërsa barrën kryesore ja ka 

lënë punë kryerësit dhe se kur kanë  dalë në vendin e ngjarjes pas dy ditëve  vendi ka qenë i pastruar, i 

njëjti ka deklaruar se  pasi që  e kanë pranuar lëndën për hetime iu është drejtuar ekspertit të punës me 

shkresë.  

 

2.9 Deklarata e dëshmitarit L. G. 

 

Dëshmitari L. G., në cilësinë e dëshmitarit në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ër këtë rast 

ka dhënë deklaratë në polici dhe në prokurori dhe se mbetet në tërësi pranë tyre dhe më tutje ka shtuar  

se me “...” kishte  bërë ndërtimin e vrazhdë në vitin 2018 dhe për këtë kishte  pasur kontratë pune, në 

periudhën kontraktuese nuk e ka ditur saktë por deri në fund të dhjetorit të vitit 2018, obligimet e tij 

kanë  qenë punimet e vrazhda edhe këto pune i ka kryer si pronar i firmës ndërtimore „...” dhe se në 

punimet e vrazhda përfshihet ndërtimi i objektit deri në kulm dhe këto punime i kanë përfunduar brenda 

periudhës kontraktuese, ndërsa mbetjet, dërrasat, apo armaturën të cilat kanë mbetur aty nuk i kanë  

pasur obligim për ti hequr nga aty, ndërsa materialin ia ka siguruar kompania “...”, e cila e ka pronar A. 

Ba., në kohen kur ka ndodhur rasti i njëjti nuk është  përgjegjës sepse  punën e ka  kryer në dhjetor të 

viti 2018, por për rastin kishte dëgjuar sepse  atë ditë ka pas erë të fort edhe në lagjen e tij  dhe në pjesë 

tjera të qytetit dhe ka shtuar se e din  që objekti ka qen i siguruar dhe s‟ka pas nevojë për masa rrethuese 

sepse ato vendosen vetëm kur të vendosen skelet objekti ka qenë me dritare ndërsa   dërrasat kanë mund 

qen mbeturina, mirëpo nuk e ka ditur nëse  në ditën kritike se a ka qenë duke u punuar në atë objekt, më 

tutje i njëjti kashtuar se aty ka qenë duke u punuar edhe te “Jaha”, i cili ka pasur mjete të punës aty afër 

dhe se  objekti i të akuzuarit ka pasur shenja paralajmëruese se aty ka pasur duke u punuar i cili ka qenë 

e vendosur tek bodrumi përballë por në kohën kur ka ndodhur rasti nuk e ka ditur se a ka pas shenja 
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paralajmëruese,  parkingu që ka qenë aty afër nuk ka qenë parking zyrtar gjerë në vitin 2018 dhe se  

gjithmonë i  kanë penguar veturat e parkuara ndërsa distanca në mes të objektit të të akuzuarit  dhe J 

është 50-60 metra.  

 

2.10 Mbrojtja e të akuzuarit A. B 

 

I akuzuari A. B. në mbrojtjen e tij të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësore ka deklaruar në 

kompaninë „... është bashkë investitor, kontrata e punës e lidhur në mes kësaj kompanie dhe punë 

kryerësit „‟...‟‟ është e nënshkruar nga ana e tij në kohën kur ka ndodh rasti nuk ka pasur sigurim të 

vendit të punës sepse nuk ka qenë duke u punuar në objekt, mirëpo kishte krijuar distancë përreth 

objektit, ndërsa punë kryerësi e kishte pasur përgjegjësin tjetër, ata nuk ishin dakorduar por siguria e 

vendit të punë ishte e punë kryerësit aty kishte pasur shenja që ka pasur vend punishte mirëpo të njëjtat 

gjatë frymës kanë mundur të eliminohen, ndërsa objekti ka pasur rrethojë mbrojtëse e jo statike për 

shkak se kishte për të ardhur material dhe të njëjtën e kishin larguar nga aty, punë kryerësi ka pas për 

obligim që ta kryej ndërtimin e vrazhdë me të gjitha elementet siç janë pajisjet e punës dhe materialet e 

punës sipas kontratës, ndërsa materialet e tjera kanë qenë obligim i investitorit, në ditën kritike e cila 

është konsideruar si fatkeqësi natyrore ai kishe dalur në vend ngjarje dhe aty ishin prezent policia dhe 

automjetet të cilat ishin të dëmtuara, ai nuk e di se nga kanë rënë këto dërrasa sepse nuk ishte prezent, 

rrethimin e objektit dhe vendosja e materialet ka qenë obligim i punë kryerësit i cili është shmangur nga 

përgjegjësia e tij dhe se parking zyrtar afër objektit të tij nuk ka ekzistuar asnjëherë dhe nuk ekziston as 

sot.  

 

3. Vlerësimi dhe analizimi i provave 

 

Në seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, gjykata komfor nenit 7 të KPP-së, saktësisht 

dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm, me 

vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë vërtetoi faktet kundër të 

akuzuarit dhe ato në favor të tyre duke i mundësuar të njëjtëve shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe 

provave që janë në favor të mbrojtjes dhe me ndërgjegje vlerësoi çdo provë një nga një dhe në lidhje me 

provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka nxjerr përfundimin lidhur me faktet konkrete të 

vërtetuara me ç‟rast gjykata ka ardhur në përfundim se mbrojtjes së të akuzuarit të dhënë në shqyrtim 

gjyqësor nuk duhet ti falet besimi,  ngase e njëjta nuk është në harmoni me provat e tjera personale dhe 

materiale të cilat janë administruar nga ana e gjykatës dhe të cilat tregojnë një gjendje faktike tjetër nga 

ajo për të cilën të akuzuarit kanë pretenduar ndërsa në anën tjetër besimi në tërësi duhet tu falet 

deklaratave të dëmtuarëve L. Xh, Xh. Bi, P. M, N. J, A. M, F. K dhe S. R si dhe dëshmitarëve L. Gdhe 

A.A ngase të njëjtat janë në harmoni të plotë me njëra tjetrën, provat e tjera materiale të administruara 

nga ana e gjykatës dhe njëkohësisht të njëjtat kanë lidhshmëri logjike, kohore, janë bindëse dhe të qarta. 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat gjykata gjeti se në këtë çështje penalo juridike nuk ishte kontestues fakti 

se me datë 14.08.2021 rreth orës 18:20 minuta në qytetin e Gjilanit kishte një erë të fortë e përcjell edhe 

me shi, nuk ishte kontestues as fakti se në rrugën “...” përkatësisht në parkingun e ish “...” të dëmtuarit e 

lartcekur kishin të parkuar automjetet e tyre, nuk ishte kontestues se përball këtij vendi ishte duke u 

ndërtuar objekti banesor nga “...” Sh.p.k ku i akuzuari A. B është person përgjegjës ndërsa punë kryes 

ishte kompania  ...”, nuk ishte kontestues as fakti se ditën kritike nga ky objekt kishin rënë disa dërrasa 

dhe gjësende tjera ndërtimore në lokacionin e ish “...” ku ishin parkuar automjetet e të dëmtuarëve, nuk 

ishte kontestues as fakti se nga rënia e tyre të dëmtuarit e lartcekur kishin pësuar dëme materiale në 

automjetet e tyre ndërsa i dëmtuari L. Xh kishte pësuar edhe lëndime të lehta trupore sepse të gjitha 

këto fakte provohen nga provat personale dhe materiale të administruara nga ana e gjykatës siç ishin 
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deklarata e të dëmtuarëve L. Xh, Xh. B, P M, N J, A Mi, F K. dhe S.R. si dhe dëshmitarëve L. G. dhe 

A. A., pjesërisht nga mbrojtja e të akuzuarit A. B., ekspertiza mjekoligjore në emrin e të dëmtuarit N. J., 

raporti i oficerit M. F., raporti zyrtar i përpiluar nga trupi ekzekutiv i inspektoratit të punës me numër të 

protokollit ... i datës 29.08.2018, kontrata e punës e lidhur ndërmjet “.” Sh.p.k dhe NN “...i”, 

procesverbali mbi inspektim me numër ... i datës 31.07.2019 i bërë nga Drejtoria Inspekcionit të 

Komunës së Gjilanit, njoftimi i Drejtoria Inspekcionit të Komunës së Gjilanit me numër ... i datës 

02.09.2019 si dhe foto dokumentacioni nga vendi i ngjarjes i cili përfshinë edhe dëmet e pësuara në 

automjeteve e të  dëmtuarëve. 

 

Mirëpo gjykata gjeti se në këtë çështje penalo juridike kontestues ishte fakti nëse në vendin ku 

ndërtohej objekti i të akuzuarit me punë kryes NN “...” ishin ndërmarrë të gjitha masat për të siguruar 

vendin e punës ashtu siç përcaktohet me ligjin për numër ... për sigurinë dhe shëndetin në punë si dhe 

përgjegjësi e kujt ishte zbatimi i masave të sigurisë dhe shëndetit në punës punëdhënësit ( të akuzuarit) 

apo punë kryesit (NN Uragani) por gjykata këto fakte kontestuese i zgjodhi duke u bazuar së pari në 

provat materiale siç ishin raporti zyrtar i përpiluar nga trupi ekzekutiv i inspektoratit të punës me numër 

të protokollit . i datës 29.08.2018 përmes së cilës gjykata vërtetoi faktin se nga investitori (kompania e 

të akuzuarit) nuk është bërë rrethojë mbrojtëse e hapësirës së objektit banesor, nuk janë vendosur 

shenjat e rrezikshmërisë dhe ato të ndalimit për automjete, nuk i kishte larguar mbetjet inerte nga 

objekti dhe nuk kishte marrë masa paraprake për rreziqet nga furtunat e fuqishme, pastaj nga 

procesverbali mbi inspektim me numër . i datës 31.07.2019 i bërë nga Drejtoria Inspekcionit të 

Komunës së Gjilanit gjykata vërtetoi faktin se kompania e të akuzuarit në ato momente ishte me leje por 

me afat të skaduar nga organet kompetente për vendosjen e vinçit të cilën e kishte vendosur në hapësirë 

publike përkatësisht në lokacionin e ish “...”, nga njoftimi i Drejtorisë së Inspekcionit të Komunës së 

Gjilanit me numër ... i datës 02.09.2019 gjykata vërtetoi faktin se  sipas inspektoratit të lartcekur në 

vendin e ish “...” ishin shkaktuar dëme materiale në shtatë automjete (në automjetet e të dëmtuarëve) 

ndërsa një qytetar kishte pësuar lëndime ( i dëmtuari Naim Jahiu) ndërsa nga kontrata e punës e lidhur 

ndërmjet “...” Sh.p.k dhe NN “...”  gjykata vërtetoi faktin se punë dhënësi ...” Sh.p.k me person 

përgjegjës të akuzuarin A. B. dhe NN “...i” kishin lidhur marrëveshje për kryerjen e punimeve në 

objektin banesor sipas projektit të caktuar nga punëdhënësi në të cilën kontratë janë paraparë edhe 

kushtet dhe obligimet e palëve kontraktuale, po ashtu fakti se objektin e të akuzuarit nuk ishin 

ndërmarrë masat e nevojshme për të sigurinë dhe shëndetin në punës është vërtetuar nga deklaratat e të 

dëmtuarëve të dhëna në cilësinë e dëshmitarëve L. X., Xh. B., P. M., N. J., A. M., F. K. dhe S. R. si dhe 

dëshmitarit A. A. të cilët njejtë kanë deklaruar se objekti në ndërtim e sipër nuk kishte rrethoja, në këtë 

vend punishte nuk kishte ndonjë shenjë që tregonte se aty punohej dhe se është rrezik lënia e 

automjeteve në lokacionin e ish “...” dhe se i gjithë dëmi i pësuar aty ishte si pasojë e rënieve të 

materialeve ndërtimore nga kjo ndërtesë, mbi të gjitha fakti se ishte përgjegjësi e punë dhënësit për 

sigurinë e kushteve të punës, shmangien e rreziqeve dhe vlerësimin e tyre pastaj zgjedhjen e pajisjeve, 

metodave të punës dhe procesit të punës del nga vet Ligji numër 04/L-161 për sigurinë dhe shëndetin në 

punë ku në nenin 5 paragrafi 1 i këtij ligjit thuhet se “Punëdhënësi është përgjegjës për të krijuar 

kushtet e punës të sigurta dhe të shëndetshme në të gjitha aspektet e punës”, pastaj në nenin 7 paragrafi 

1 të këtij ligji thuhet se “1. punëdhënësi detyrohet të zbatojë masat parandaluese, bazuar në parimet e 

përgjithshme të parandalimit, si: 1.1. shmangien e rreziqeve; 1.2. vlerësimin e rreziqeve të 

pashmangshme; 1.3. luftimin e rrezikut prej fillimit ose burimit 1.4. tejkalimin e shkaqeve të rrezikut; 

1.5. adaptimin e punës ndaj individit, veçmas në lidhje me karakteristikat e vendit të punës dhe 

ambientit të punës; 1.6. zgjedhjen e pajisjeve, metodave të punës dhe të procesit të punës, për të 

lehtësuar punën e njëtrajtshme- monotone dhe për t’i reduktuar efektet e saj në shëndet; 4 1.7. 

përshtatjen me progresin teknik; 1.8. zëvendësimin e kushteve të rrezikshme, me kushte të pa rrezikshme 

ose më pak të rrezikshme; 1.9. zhvillimin e një politike parandaluese gjithëpërfshirëse që ka të bëjë me 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$rAktet$ctl00$lblAn','')
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teknologjinë, organizimin e punës, kushtet e punës, marrëdhëniet shoqërore dhe ndikimin e faktorëve që 

lidhen me mjedisin e punës; 1.10. hënien e përparësisë së sigurisë kolektive në raport me sigurinë 

individuale; 1.11. sigurimin e udhëzimeve të përshtatshme për punë të sigurtë dhe të shëndetshme, për 

të punësuarin dhe vendosjen e tyre në vendet e dukshme dhe në gjuhën që e kupton ai/ajo”. 

 

Gjithashtu fakti se ishte përgjegjësi e punë dhënësit për sigurinë e kushteve të punës, shmangien e 

rreziqeve dhe vlerësimin e tyre si dhe fakti se i akuzuari është përgjegjës për kryerjen e kësaj vepre 

penale del po nga ky ligj ku sipas nenit 8 paragrafi 5 thuhet se “Nëse nuk arrihet marrëveshje 

kontraktuale në pajtim me paragrafin 4. të këtij neni, përgjegjësia për sigurinë dhe shëndetin në punë, 

sipas këtij ligji, bie mbi investitorin” sepse në rastin konkret edhe pse investitorë (kompania ku person 

përgjegjës është i akuzuari) dhe punë kryesi NN Uragani kishin lidhur kontratë të punës me datë 

23.06.2021 aty nuk kishin paraparë se përgjegjësia e kujt ishte siguria dhe shëndeti në punë sepse sipas 

kësaj kontratë përkatësisht në nenin 1 të saj investitori dhe punë kryesi ishin marrë vesh që punë kryesi 

siguron mjetet e punës (tabela, shtylla metali, kënde, kallapimin e betonit, muratimin e tj,) por jo edhe 

sigurimin e vendit të punës andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata konstatoi se në këtë çështje 

penalo juridike është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se përgjegjësi për sigurinë dhe shëndetin 

në punë në objektin në ndërtim në Gjilan në rrugën “...” ku të dëmtuarit kishin pësuar dëme materiale 

ndërsa i dëmtuari N.J. edhe lëndime trupore ishte e investitori përkatësisht kompanisë “...” me person 

përgjegjës të akuzuarin A. B.dhe rrjedhimisht i akuzuari është fajtor për veprën penale e cila i vihet në 

barrë. 

 

Sa i përket mbrojtjes së të akuzuarit gjykata e vlerësoi një mbrojtje të tillë përkundër faktit se i njejti 

gjendjen faktike nuk e kishte mohuar përveç faktit se i njejti ishte thirr në atë se nuk ishte përgjegjësi e 

tij për sigurinë në vendin e punës mirëpo gjykata nuk mundi ta pranojë një mbrojtje të tillë për faktin se 

ajo bie ndesh në këtë pikë edhe me ligjin numër ... për sigurinë dhe shëndetin në punë po ashtu sa i 

përket pretendimit të mbrojtjes se shkaktar për këtë vepër penale ishin shkaqet natyrore gjykata një 

pretendim të tillë nuk e pranoi për faktin se poqëse i akuzuari do ti kishte ndërmarr masat e për sigurinë 

në vendin e punës siç parashihet në ligjin e lartcekur atëherë sigurisht edhe pasojat do të ishin më të 

vogla edhe përkundër faktit se ditën kritike kishte erë të madhe në qytetin e Gjilanit dhe se shkalla e 

përgjegjësisë për të akuzuarin do të ishte më e vogël.  

 

4.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata erdhi në përfundim që është vërtetuar plotësisht gjendja faktike 

si dhe është vërtetuar përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se i akuzuari A. B. kryer veprën penale 

asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës nga neni 

358 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 2 të KPRK-së në kohën, vendin, dhe mënyrën e përshkruar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe të njëjtit i shqiptoj dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

5.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Gjykata me rastin e matjes së dënimit ka vlerësuar që të akuzuarit duhet ti shqiptohet dënimi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat të cilat gjinden 

në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale, sjelljen dhe 

rrethanat e kryesit si dhe përgjegjësinë penale të tij me ç‟rast me rastin e matjes së dënimit gjykata pati 

parasysh rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit si në kuptim të nenit 69 të KPRK-ës ku mori 

parasysh shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit në të cilën përfshihet fakti se i njëjti ka qenë 

plotësisht i përgjegjshëm për veprimet e tija, në kohën e kryerjes së veprës penale nuk ka lënguar nga 
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ndonjë sëmundje mendore apo ndonjë sëmundje tjetër si dhe faktin kjo vepër penale është kryer nga 

pakujdesia, intensitetin e rrezikimit dhe dëmtimit të vlerës së mbrojtur, rrethanat në të cilat është kryer 

vepra penale si dhe sjelljen e mëparshme të kryesit. 

 

Me rastin e matjes së dënimit gjykata është bazuar edhe në rregullat e përgjithshme të cilat ndikojnë në 

zbutjen apo ashpërsimin e dënimit si në kuptim të nenit 70 të KPRK-ës ashtu që si rrethana lehtësuese 

për të akuzuarin gjykata mori  rrethanat personale dhe karakterin e personit të dënuar për faktin se nga 

shkresat e lëndës del se për të akuzuarin kjo ishte hera e parë që i njejti bie ndesh me ligjin përkatësisht 

faktin se i njejti më parë nuk ka qenë i gjykuar e as dënuar për çfarëdo vepre penale, pastaj 

bashkëpunimin e përgjithshëm të tij  me gjykatën meqenëse i njejti ka qenë korrekt ndaj ftesave të 

gjykatës dhe përkundër një numri të madh të përfshirëve në këtë procedurë penale ai gjithnjë i është 

përgjigjur ftesave të gjykatës si keqardhjen e tij meqenëse i njejti përkundër faktit që nuk e ka pranuar 

fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale ai ka shprehur keq ardhje për ngjarjen e ndodhur ndërsa si 

rrethana rënduese për të akuzuarin  gjykata mori  faktin se vepra penale përfshin disa viktima 

përkatësisht 7 të dëmtuar, pastaj si rrethanë rënduese për të njejtin gjykata mori edhe shkallën e dëmit të 

shkaktuar me vepër penale ngase nga kjo vepër penale 7 të dëmtuarit kanë pësuar dëme materiale 

ndërsa N. J. përveç tyre ka pësuar edhe lëndime trupore të përshkruara si në ekspertizën mjeko ligjore 

në emrin tij   andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata të akuzuarit i shqiptoj dënimin brenda 

kufijve të paraparë ligjor ashtu siç parashihet në nenin 72 të KPRK-ës gjithnjë duke konsideruar se me 

dënimin e shqiptuar ndaj të pandehurit mund të arrihen qëllimet e dënimit si në kuptim të nenit 38 të 

KPRK-ës të cilat konsistojnë në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale dhe 

rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehjen e gjykimit 

shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

5.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike. 

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike gjykata në bazë të nenit 463 paragrafi 1 dhe 2 të KPP-ës për 

realizimin e saj të dëmtuarit L. Xh., Xh. B., P. M., F. K., S. R., A. M. dhe N. J. i udhëzoi në kontest të 

rregullt juridiko civil. 

 

6.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

Gjykata ka vendosur që të pandehurin ta detyrojë ta paguajë paushallin gjyqësor në shumën prej 100 € 

si dhe shumën prej 30 € për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve pasi 

që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm 

 

 

 

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

                                                        P.nr.1139/2019 me datë 06.08.2021 

 

Zyrtarja Ligjore,                                                                                                      Gjyqtari i vetëm 

gjykues, 
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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 Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


