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                                                                                                                          P.nr.3318/17 

 

                NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-DEPARTAMENTI I PERGJITHSHËM,  

Gjyqtari Habib Zeqiri dhe zyrtaren ligjore Albana Ujupi, në çështjen penale ndaj të akuzuarve, 

N.G, F.Sh dhe M.G, për shkak të veprës penale shkaktimi i rrezikut te përgjithshëm nga neni 

365 par. 7 lidhur me par. 6 dhe 2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj PP/II.nr.1548-4/2016 të datës 28 dhjetor 2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor 

publik më dt.30 qershor 2022, në praninë e prokurorit të shtetit Avdullah Abedini, të akuzuarve 

dhe mbrojtësve av. Xhemajl Ahmeti  dhe av. Jeton Berisha si dhe përfaqësuesit të autorizuar të 

palës së dëmtuar-KEDS, Besart Selmani, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më  

18 korrik 2022 përpiloi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarit: 

 

1.N.G, me vendbanim në  fshatin .... Komuna Kaçanik, ku edhe tani jeton, i  lindur me datën  

....,  nga i ati R. e ëma Sh. , e vajzërisë A., i martuar, baba i një fëmije, punëtor mekanik, ka te 

kryer shkollën e mesme, me numër personal te letnjftimit ...., i gjendjes se dobët ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikë së Kosovës.    

 

2.F.SH, me vendbanim në fshatin ..., Komuna Lipjan, i  lindur me  ...,  nga i ati Ram, e ëma B., 

e vajzërisë Sh., i martuar baba i pese fëmijëve,  ka te kryer shkollën e mesme, me numër 
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personal te letërnjoftimit ... punon drejtor i firmës “ N...” i gjendjes se mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikë së Kosovës.    

 

3. M.G, me vendbanim në Ferizaj rruga “....“,  në objektin ndërtimor “ I...”  i  lindur me  datën 

...,  në Ferizaj,  nga i ati Z.  e ëma E., e vajzërisë Th., i martuar babai i katër fëmijëve, i 

gjendjes se mesme ekonomike, me numër personal ... shqiptar, shtetas i Republikë së Kosovës.    

 

Konform nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPRK-së: 

 

                                                      LIROHEN NGA AKUZA 

 

Se më datë  15 shtator  2016, rreth orës 13:30 h, në rrugën “... “ në Ferizaj, nga pakujdesia kane 

shkaktuar rrezik të madhe për jetën e njerëzve dhe pasurinë, në atë mënyrë që derisa të 

akuzuarit ishin duke bere montim e një vinçi- kullë që shërben për ndërtimin e objektit 

banesore, i akuzuari N. në cilësinë e drejtuesit të kranit te firmës  N.T.P” “ M...“ për ndërtimin 

e objektit banesor 2, rreth orës 23:30, në Ferizaj, rrugën “....”, duke e ngritur në lartësi krahun e 

vinçit për ta montuar i akuzuari F.Sh  përgjegjës për montimin e tij, përfaqësuese i firmës “ 

N...” , i akuzuari M. në cilësinë e pronarit të firmës “ I...” që ishte duke  e ndërtuar objektin 

banesor afariste nuk ka marrur masa për sigurimin e vendit te ngjarjes (evitimin e carkullimit te 

njerëzve dhe automjeteve ) ku kane qene të pranishëm numër i madhe i njerëzve me c‟ rast 

gjate montimit te vinçit-kullë dhe ngritjes se krahut te tij përmes kranit, i njëjti bie ne tok dhe 

nga forca e tij mekanike janë kepur telat e rrymës si dhe është shkaktuar rrezik i madh për jetën 

e njerëzve dhe pasurinë . 

 

- Me të cilën do të kryenin veprën shkaktim i rrezikut te përgjithshëm nga neni 365 par. 7 

lidhur me  par. 6 dhe 2 të KPRK-së. 

-Pasi që nuk është provuar se të akuzuarit e kanë kryer veprën penale për të cilën janë akuzuar 

Shpenzimet e procedurës bien mbi barrën e mjeteve buxhetore. 

 

A r s y e t i m i 

1. Historiku i procedurës 
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Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën  PP/II.nr.1548-4/2016 të datës 28 dhjetor 2017,  

i ka akuzuar të akuzuarve N.G, F.Sh dhe M.G, se cilin veç e veç për veprën penale shkaktim i 

rrezikut te përgjithshëm nga neni 365 par. 7 lidhur me  par. 6 dhe 2 të KPRK-së, 

 

Gjykata, fillimisht ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar më 27 qershor 2019, në 

të cilën të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë për veprën penale, me të cilën janë akuzuar. 

Si rrjedhojë është zhvilluar procedura e kundërshtimit të aktakuzës dhe kundërshtimit të 

provave, me ç‟rast fillimisht Gjykata me aktvendimin P.nr.3318/17 të datës 28 gusht 2020 e ka 

hedhur si të pa afatshme kërkesën për hudhje të aktakuzës nga mbrojtësi i të akuzuarit F.Sh av. 

Xhemajl Ahmeti si dhe me aktvendimin sipas të njëjtës evidencë të datës 29 gusht 2020 e 

refuzuar kërkesën për hudhje të aktakuzës të mbrojtësit të pandehurit M.G av. Jeton Berisha. 

 

Gjykata e Apelit të Kosovës, duke vepruar sipas ankesës së mbrojtësit të akuzuarit M.G, av. 

Jeton Berisha, me aktvendimin PN.nr.649/2020 të datës 28 shtator 2020 e ka aprovuar ankesën 

e mbrojtësit, duke e kthyer çështjen në rivendosje sa i përket kërkesës për hudhje të aktakuzës. 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj me aktvendimin e datës 15 shtator 2021 e ka refuzuar kërkesën 

për hudhje të aktakuzës dhe kërkesën për kundërshtimin e provave, i cili aktvendim është 

vërtetuar me aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës PN.nr.1099/2021 të datës 19 nëntor 

2021, me të cilin është refuzuar ankesa e mbrojtësit të pandehurit. 

 

2. Shqyrtimi i provave në seancën e shqyrtimit kryesor dhe dëgjimi i dëshmitarit 

 

Pasi aktakuza ka marrë formën e prerë, gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit 

gjyqësorë më 30 qershor 2022, në të cilën të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë për veprën 

penale për të cilën janë akuzuar. 

 

Si rrjedhojë gjykata ka bërë shqyrtimin dhe administrimin e provave dhe atë: Deklarata e të 

akuzuarve dhënë në stacionin policor  në Ferizaj, deklarata e dëshmitarit B.B e dhënë në 

stacionin policor në Ferizaj, fotografitë, Raporti zyrtar i Inspektoratit të Punës i datës 19 shtator 

2016 dhe Evidenca elektronike e certifikatës së biznesit të nxjerrur nga ARBK-ja 
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Paraprakisht, para administrimit të provave, është dëgjuar në cilësi të dëshmitarit B.B i cili ka 

deklaruar: Në vitin 2016 si familje kanë pasur biznes të quajtur ‟‟M...‟‟, i cili biznes edhe tani 

është funksional, e që kjo ndërmarrje është marrur me konstruksione metalike duke përfshirë 

edhe shërbime që kanë të bëjnë me vinçat, konkretisht janë marrë me përdorimin e vinçave për 

territorin e Republikës së Kosovës.  

 

I është kujtuar ngjarja e muajit shtator të vitit 2016, firma e tij ka pasur një marrëveshje me 

firmën „‟I....‟‟ dhe ajo marrëveshje ka qenë për ngritjen e vinçit për të cilin bëhet fjalë, në atë 

kohë nuk e ka ditur kush ka qenë pronarë i asaj firme, mirëpo ka pohuar se ka shkuar në atë 

zyre, ndërsa ka mohuar të ketë nënshkruar marrëveshje sepse nuk ka pasur të drejtë, ngase ka 

qenë vetëm punëtor, ndërsa ma sa i është kujtuar aty ka qenë edhe kontabilisti. Në këtë aspekt, 

prokurori e ka ballafaquar me një pjesë të deklaratës së tij dhënë në stacionin policor në 

Ferizaj, duke ja lexuar pjesën e deklaratës ku kishte deklaruar se ka bërë marrëveshje me M.G, 

e që lidhur me këtë ballafaqim dëshmitari ka deklaruar se që nga jo ngjarje kanë kaluar afër 6 

vjet dhe nuk i është kujtuar se çka ka deklaruar në polici, duke deklaruar se e vërteta është ajo 

që thotë në seancën e shqyrtimit gjyqësorë. 

 

Më tej ka theksuar se si kompani kanë pasur obligim që ta bëjnë ngritjen e vinçit në lidhje me 

objektin që gjendet në rrugën „....”, vinçi i cili ka pasur për tu ngritur ka qenë pjesë në formë 

statike, firma e të akuzuarit F.Sh ka pasur për obligim që të bëjë montimin e vinçit, ndërsa 

firma e tij ka pasur për qëllim që të bëjë vetëm ngritjen e atyre elementeve, ndërsa atë ditë 

punët rreth ngritjes së vinçit i ka kryer punëtori i tyre, i akuzuari N.G, i cili ka qenë operator i 

licencuar në Maqedoni për ngritjen e vinçave ekskluzivisht për firmën e tyre, ndërsa 

personalisht nuk ka qenë në vendin e ngjarjes kur ka ndodhur rasti dhe se ka shkuar pasi ka 

ndodhur rasti dhe nuk ka vërejtur ndonjë shtrembërim të kranit, pasi që në momentin kur ka 

arritur, veçse ishte intervenuar që ajo gjendje të përmirësohet, i është kujtuar se ka biseduar me 

të akuzuarin N.G, ndërsa nuk i është kujtuar se çka ka biseduar. Ka shtuar se nuk i është dukur 

aj vend që të jetë frekuentuar nga njerëzit, ndërsa objekti që ka qenë duke i ndërtuar ka qenë 

afër rrugës kryesore, nuk i është kujtuar që ta ketë vizituar vendin e ngjarjes, para se të ndodhë 

ky rast, po ashtu ka deklaruar se vendi ka qenë i rrethuar me llamarinë në lartësi prej 2 metrave 

dhe ka pasur shenja sinjalizuese. Kur ka shkuar në vendin e ngjarjes e ka vërejtur se vinçi ka 

qenë i vendosur në vendin ku ka pasur për tu ngritur pjesët e kranit, ndërsa  me aq sa i është 

kujtuar vinçi ka qenë i vendosur diku rreth 30 metra larg rrugës kryesore. Ndërsa në fund ka 

deklaruar se është hera e parë që ju ka ndodhur një rast i tillë. 
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3. Fjala përfundimtare e palëve 

 

Në vazhdim radha procedurale ishte që të jepnin mbrojtjen të akuzuarit, mirëpo të njëjtit 

njëzëri që në fillim të shqyrtimit gjyqësore, pas udhëzimeve të gjyqtarit, kanë deklaruar se 

mbrojtja e tyre do të jetë e heshtur, që do të thotë se nuk do të deklarohen fare lidhur me këtë 

çështje, andaj si rrjedhojë shqyrtimi gjyqësorë ka vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

Prokurori i Shtetit, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Pas administrimit të provave është 

vërtetuar se të akuzuarit secili veç e veç kanë kryer veprën penale shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshëm nga neni 365 par.7 lidhur me par.6 dhe par.2 të KPRK-së, ku në cilësi të 

dëshmitarit është dëgjuar B.B, pronar i firmës „‟M...‟‟ dhe nuk ishte kontestuese fakti se kjo 

kompani ka lidhur një kontratë me firmën „‟I...‟‟ me pronar M.G, ku sipas marrëveshjes kanë 

pasur për detyrë që me auto vinçin e tij ta bëjnë ngritjen e pjesëve të kranit, firma e të akuzuarit 

F.Shi dhe drejtues i kranit ka qenë i akuzuari N.G ku gjatë punimeve ka rënë një pjesë e kranit, 

i njëjti ka rënë në përçues të rrymës në pjesën e rrugës ku ka pasur frekuentim të madh të 

njerëzve, i është referuar edhe raportit zyrtar të Inspektoratit të Punës si dhe fotografive të 

vendit të ngjarjes, duke i propozuar gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe tu shqiptohen 

sanksion penale sipas ligjit. 

 

Mbrojtja e të akuzuarve në fjalën përfundimtare e kanë kundërshtuar aktakuzën e prokurorisë, 

duke i propozuar gjykatës që të akuzuarit të lirohen nga akuza. 

 

 

4. Vlerësimi dhe konstatimet e gjykatës lidhur me gjendjen faktike dhe ligjit 

material 

 

Gjykata, pas shqyrtimit të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, shqyrtimit të 

provave, dëgjimit të dëshmitarëve dhe mbrojtjes së të akuzuarës, në kuptim të nenit 7 par.2 të 

KPP-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke i liruar nga akuza të akuzuarit, 

pasi që nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se të njëjtit kenë kryer veprën penale 

shkaktimi i rrezikut te përgjithshëm nga neni 365 par. 7 lidhur me par. 6 dhe 2 të KPRK-së. 
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Nuk ishte kontestues fakti se me 15 shtator 2016 në vendin dhe kohën siç përshkruhet në 

dispozitiv të aktakuzës (tani këtij aktgjykimi) kishte ndodhur një aksident me rastin e montimit 

të mjetit të quajtur vinç, i cili për shkak të moskujdesit të duhur kishte rënë në tokë, ku si 

pasojë janë këputur telat e rrymës. Për më tepër, në lidhje me këtë ngjarje Inspektorati i Punës-

Ferizaj, në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, konkretisht Inspektorët kishin 

inspektuar të njëjtën ditë vendin e ngjarjes, e që përveç tjerash kanë gjetur se: .......Inspektorati 

i Punës në Ferizaj në bazë të asaj që është cekur më lartë konstatojnë se subjekti N.N.P ‘’N..’’ 

ishte përgjegjës për montimin e vinçit në mënyrë precize dhe të sigurt nga persona të 

specializuar për lamin përkatëse në bazë të marrëveshjes në mes investitorit dhe udhëzuesit të 

prodhuesit.....dhe lidhja e krahut të vinçit të bëhet nga persona jo kompetent për shkak të 

rrezikut të lartë për kalimtarët e rastit, të punësuarit të cilët kryejnë shërbime në të mirë të 

investitorit dhe për bizneset tjera të cilat ushtrojnë veprimtari afariste në afërsi të 

vendpunishtes.... 

 

Vepra penale për të cilën janë akuzuar të akuzuarit është sanksionuar sipas Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (Ligji Ne.04/L-082) konkretisht për veprën penale shkaktimi i rrezikut 

të përgjithshëm nga neni 365 par.2 lidhur me par.7 dhe6 të KPRK-së. 

Paragrafi i 2 ka përcaktuar: Kushdo që në kundërshtim me detyrimet e përcaktuara me ligj nuk i 

vendos pajisjet për mbrojtjen nga zjarri, vërshimi, eksplodimi, helmimi ose për mbrojtjen nga 

gazrat helmuese, rrezatimi jonizues, forcat mekanike, energjia elektrike ose nga ndonjë lloj 

energjie tjetër, ose me ndonjë veprim tjetër të rrezikshëm apo mjete të rrezikshme, apo këto 

pajisje nuk i mirëmban në gjendje të rregullt apo nuk i vë në përdorim ose në përgjithësi nuk 

vepron sipas rregullave ose rregulloreve teknike mbi masat mbrojtëse dhe me këtë shkakton 

rrezik të madh për jetën e njerëzve apo dëm të konsiderueshëm pasuror, dënohet me burgim 

prej një(1) deri në pesë (5) vjet. 

 

Fillimisht, gjykata vëren se në aktakuzën e prokurorisë nuk është përcaktuar asnjë ligj i 

mundshëm që të pastaj të vlerësohej dhe konstatohej se të akuzuarit në kundërshtim me atë ligj, 

kanë vepruar apo kanë dështuar të veprojnë në marrjen e masave të nevojshme, për të mos 

shkaktuar ndonjë rrezik i mundshëm. Në këtë kuptim, përshkimit të dispozitivit të aktakuzës i 

mungon norma ligjore blankete, e që sipas kësaj shtrohet pyetja, të akuzuarit sipas cilit ligj 

kanë vepruar kundërshtim me rregullat ligjore?.. 
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Gjithashtu prokuroria, të akuzuarin M.G dhe F.Sh i ka akuzuar si persona përgjegjës të 

ndërmarrjeve të tyre, e që sipas vlerësimit të gjykatës, përgjegjësia penale ka karakter kryesisht 

subjektiv, që do të thotë se veprimet apo mosveprimet duhet të manifestohen në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, për t‟u konsideruar pastaj si vepër penale. Përjashtimisht Kodi Penal ka 

përcaktuar se personat juridik mund të jenë përgjegjës në kuptim të veprës penale, mirëpo 

prokuroria në aktakuzë të akuzuarit e cituar, nuk i ka cilësuar si persona përgjegjës të 

personave juridik, e që pastaj të vlerësohej përgjegjësia objektive e tyre. 

 

Megjithatë pavarësisht këtyre aspekteve të cekura më lartë, edhe nën supozimin e 

kalueshmërisë së aktakuzës, gjykata ka vlerësuar dhe konstatuar se nuk është vërtetuar përtej 

dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit ta kenë kryer veprën penale, ashtu siç prokuroria i ka 

ngarkuar me aktakuzë. 

 

Nga përshkrimi si më lartë i normës, në lidhje me kualifikimin ligjore të veprës penale, 

rezulton se përveç elementeve tjera, për t‟u konsideruar se manifestohen elementet e veprës 

penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, duhet të ekzistojë pasoja në dy rrafshe paralele: 

 

E para: ka të bëjë ekzistimin e rrezikut të përgjithshëm për njerëzit dhe; 

E dyta: nga veprimi apo mosveprimi i të akuzuarit duhet të ketë dëm të konsiderueshëm 

pasuror. 

 

Sipas përshkrimit të aktakuzës, prokuroria me rastin e ngritjes së aktakuzës ndaj të akuzuarve, 

të njëjtit janë akuzuar se kanë rrezikuar njerëzit dhe kanë shkaktuar dëm të konsiderueshëm 

pasuror, e që pas shqyrtimit të provave nuk është vërtetuar as njëra as tjera. 

 

Së pari, sa i përket rrezikut të madh për njerëzit, me asnjë provë të vetme nuk është provuar se 

në momentin kur është rrëzuar vinçi ka pasur njerëz që do të mund të rrezikoheshin. Për më 

tepër edhe përshkrimi i aktakuzës së prokurorisë konsiston vetëm në theksimin se janë 

rrezikuar njerëzit, madje në aktakuzë theksohet se ka qenë numër i madh i njerëzve. Për 

gjykatën ishte i pa qartë një konstatim i tillë që ka shpie deri te ngritja e aktakuzës, sepse me 

asnjë provë nuk është vërtetuar se ka pasur të pranishëm njerëz, aq më tepër numër të madh të 

njerëzve.  
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Sipas bindjes së gjykatës, rreziku i mundshëm duhet me qenë edhe real, që nënkupton se për tu 

konsideruar kjo vepre penale, duhet të ketë njerëz përreth vendit të ngjarjes që kanë mundur t‟u 

ekspozohen rrezikut dhe jo të ekzistojë rrezik abstrakt apo i imagjinuar. Natyrisht se për t‟u 

vërtetuar ekzistimi i numrit të madh të njerëzve, nuk do të thotë që detyrimisht të identifikohen 

secili me emër dhe mbiemër, apo me të dhëna tjera, megjithatë sipas bindjes së gjykatës, për 

këtë fakt të paktën duhet të ketë prova që tregojnë se në vendin e ngjarjes ka pasur numër të 

konsiderueshëm të njerëzve të pranishëm.
1
 

 

Së dyti, sa i përket dëmit të konsiderueshëm pasuror, po ashtu me asnjë provë nuk është 

vërtetuar lartësi a dëmit, e që pastaj ajo lartësi të vlerësohej në kuptim të (mos) ekzistimit si 

dëm i konsiderueshëm sipas frymës ligjore. Në këtë kuptim organi i akuzës ka pasur në 

dispozicion kohën e mjaftueshme (dy vite) që gjatë hetimeve të vërtetoj këtë rrethanë, aq më 

tepër se bëhet fjalë për të dëmtuarin KEDS si një ndërmarrje me kapacitete të mjaftueshme 

kadrovike dhe teknike për të ardhur me një konkludim të saktë rreth dëmit. Për më tepër, 

përveç se lartësia e dëmit nuk është përcaktuar brenda afatit 2 vjeçar të fazës hetimore të 

procedurës penale, po ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësorë, nuk i është prezantuar gjykatës 

asnjë provë rreth lartësisë së dëmit të shkaktuar.
2
 

 

Gjatë këtij shqyrtimit gjyqësorë, në cilësi të dëshmitarit është dëgjuar B.B, dëshmia e të cilit 

nuk kishte ndonjë relevancë për vlerësim, sepse i njëjti ka deklaruar se në vendin e ngjarjes ka 

arritur, vetëm pasi ka dëgjuar lidhur me aksidentin që kishte ndodhur, gjë që i njëjti 

objektivisht nuk ka mundur të vërtetoj faktin se, në momentin kur ka ndodhur devijimi i vinçit 

duke rënë në tokë, a ka pasur njerëz të pranishëm përreth. 

 

Andaj bazuar në arsyet e sipër cekura gjykata ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimi, duke 

marrë aktgjykim lirues për të akuzuarit në kuptim të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPP-së, pasi 

që nuk është që me provat e administruara, gjatë shqyrtimit gjyqësorë të vërtetohet përtej 

dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit ta kenë kryer veprën penale, siç kanë qenë të ngarkuar 

me aktakuzë. 

 

                                                 
1
 Shih komentarin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës, Prof. Dr. Ismet Salihu / Mr.Sc. Hilmi Zhitija / Dr.Sc. 

Fejzullah Hasani, faqe 1013 
2
 Po aty faqe 1013. 
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Konform nenit 463 par.3 të KPP-së, e dëmtuara KEDS- Ferizaj, për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike është udhëzuar në kontest civil.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës, gjykata e ka bazuar në 454 par. 1 të KPP-së, ashtu që 

është vendosur që shpenzimet e procedurës penale, për këtë çështje të bien mbi barrën e 

mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

Nga arsyet e lartë përmendura është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ  

P.nr.3318/17 më 18 korrik 2022 

 

 

 Zyrtare Ligjore                                                                                        Gjyqtari  

Albana Ujupi                                                             Habib Zeqiri 

  

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh  nga dita e pranimit të kopjes me shkrim të 

këtij aktgjykimi, për mes kësaj gjykate. 


