
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË 
 

 

1 (3)  

   
2
0
1
8
:0
5
3
4
5
3

 

Numri i lëndës: 2018:053452 

Datë: 21.03.2019 

Numri i dokumentit:     00253380 

 
                P.nr.92/18 

  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren – dega në Suharekë, Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike F. 

Kabashi, nē lēnden penale kundër të akuzuarit A. B. B. nga fsh. B., për shkak të veprës penale  

punime ndertimore të kundërligjshme nga neni 368 par.2 lidhur me par.1 të KP-së, duke vendosur 

sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP/II.nr.3376-3/17 të dt. 13.02.2018,  në seancēn gjyqēsore të 

mbajtur me dt.20.03.2019, në prezencē të PSH Milot Krasniqi, të akuzuarit A. B. dhe mbrojtësit të 

tij N. B., muarrë dhe publikisht shpalli ,ndërsa me daten 21.03.2019 përpiloi kētë: 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari A. B.  nga i ati B., e ëma M., e  lindur  R.,  i lindur  më dt. 15.02.1987 , me numër 

personal: ............ , nga fsh. B. ku dhe tani jeton, ka të  mbaruar fakultetin e ndertimtarisë, drejtor i 

firmës “AAB C.” SH.P.K Prishtinë, i martuar, baba i dy fëmijëve,  i gjendjes së mirë ekonomike,  

shqiptar, shtetas  i R. të Kosovës. 

ËSHTË FAJTOR 

 

  Më datë 22.11.2017, rreth orës 09:30 minuta, në shkollën fillore “ B. C.” në fshatin N., duke 

vepruar nga pakujdesia, si pronar i firmës “ AAB C.”, me rastin e kryerjes së ndërtimit apo punëve 

ndertimore, vepron në shkelje të ligjit apo në kundërshtim me standardet profesionale, dhe me kete 

rrezikon jetën apo trupin e njerëzve, në atë mënyrë që pas përfundimin të punimeve ne shkollën 

fillore “ B. C. “, nuk i vendos shiritat per ndalimin per të hyrë në vendin  ku janë kryer punimet, 

derisa të bëhet pranimi teknik i vendpunimit, si pasojë e së cilës të miturit R. B. dhe F. B., hyjnë në 

vend punishte, duke lëvizur skelet lëviyëse të cilat per shkak te mos sigurimit nga i pandehuri, 

rrezohen, duke i shkaktuar të dëmtuarit R. B. lëndime të lehta trupore dhe atë” ndrydhje të indeve të 

buta në religjionin e djadht të gjoksit, krahut të djathtë dhe regjionin e kokës, ndërsa në bazë të akt 

ekspertimit mjeko ligjor të Dr. N. U., të dt. 14.01.2018, i dëmtuari F. B. në bazë të raporteve 

mjeksore nuk ka pësuar lendime trupore. 

- Këso   dore  ka kryer veprën penale punimet ndertimore të kundërligjshme nga neni 368 par.2 

lidhur me par.1 të KP. 

 

Gjykata  duke aplikuar nenet 85,86, e në lidhje  me nenin 368 par.2 lidhur me par.1 par.1 të KP 

dhe neneve 498 dhe 499 të KPP, të akuzuarit,  i shqipton: 
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VËREJTJE GJYQËSORE 

 

               Obligohet i akuzuari me shpenzimet e procedurës dhe në emër të paushallit gjyqësor  

shumen prej 20 euro, në emër të viktimave të krimit shumen pre 30 euro, dhe ekspertizën mjeko ligjore 

ne shumë prej 20 euro. 

 

            I dëmtuari R. B. dhe F. B. udhëzohen në kontest të rregull civil. 

A r s y e t i m                                                                          

PTH në Prizren  kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzë PTH në Prizren PP/II.nr.3376-3/17 të 

dt.13.02.2018  kundër të akuzuarit  A. B. B. nga fshati B., për shkak të veprës penale  punimet 

ndertimore të kundërligjshme nga neni 368 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1,  aktakuzën gjatë séances  

gjyqësore  e ka përfaqësuar PSH Milot Krasniqi, i cili  në séancë  gjyqës ore ngel pranë të dhënave  si 

në aktakuzë, i akuzuari të  shpallet  fajtor dhe  të  denohet   sipas ligjit 

Mrojtësi i të akuzuarit av. N. B. ka kërkuar nga gjykata që të akuzuarit ti shqiptoj denim më të 

butë pasi që i njëjti të dëmtuarit i ka kompenzuar,është përkujdes për sherimin e tij dhe vullnetarisht ka 

pranuar fajsin. 

  Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.20.03.2019 dhe në vetë pranimin nga ana e te       

akuzuarit ka vërtetuar këte gjendje faktike:  

 

  Në tërsi është vërtetuar se 22.11.2017, rreth orës 09:30 minuta, në shkollën fillore “ B. C.” në 

fshatin N., duke vepruar nga pakujdesia, si pronar i firmës “ AAB C.”, me rastin e kryerjes së ndërtimit 

apo punëve ndertimore, vepron në shkelje të ligjit apo në kundërshtim me standardet profesionale, dhe 

me kete rrezikon jetën apo trupin e njerëzve, në atë mënyrë që pas përfundimin të punimeve ne shkollën 

fillore “ B. C. “, nuk i vendos shiritat per ndalimin per të hyrë në vendin  ku janë kryer punimet, derisa 

të bëhet pranimi teknik i vendpunimit, si pasojë e së cilës të miturit R. B. dhe F. B., hyjnë në vend 

punishte, duke lëvizur skelet lëviyëse të cilat per shkak te mos sigurimit nga i pandehuri, rrezohen, duke 

i shkaktuar të dëmtuarit R. B. lëndime të lehta trupore dhe atë” ndrydhje të indeve të buta në religjionin 

e djadht të gjoksit, krahut të djathtë dhe regjionin e kokës, ndërsa në bazë të akt ekspertimit mjeko ligjor 

të Dr. N. U., të dt. 14.01.2018, i dëmtuari F. B. në bazë të raporteve mjeksore nuk ka pësuar lendime 

trupore. 

   Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 të KPP në shkresat e lēndës  nuk ka gjetur  

ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë vullnetarisht në shqyrtimin 

gjyqësor, pranimi ështe mbështetur në faktet e qështjes qē përmban aktakuza siq janë:  kallëzimin penal 

nr.2017-GB-..., të datës 29.12.2017,ekspertimi mjeko ligjor Dr. N. U. të dt. 14.01.2018, fletëdalja e 

spitalit  nr.21... fotografitë qe gjenden në shkresat e lëndës, deklaratën e të pandehurit dhënë në polici, 

dhe  shkresat tjera  percjellëse, të cilat gjinden në shkresat e lëndes si provë materiale të paraqitura ndaj 

të akuzuarit nga  ana e PTH në Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis ne shqyrtimin gjyqësor  nga 

ana e tē akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit  248,  nga se nuk egziston ndonjë  nga arsyerat 

dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e procedurēs penale nga 253 te KPP. Dhe nga këto 

fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur nē përfundim se me veprimin e të akuzuarit formohen 

të gjitha elementet  e qënjes  së veprës penale   punimet ndertimore të kundërligjshme nga neni 368 

paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia shqiptoi  

dënimin vërejtje gjyqësore. 

 

Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi shqiptimin e vrejtjes ka vlerësuar tē gjitha rrethanat nē 

kuptim te nenit 85 dhe 86 të KP. 
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Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt ndaj 

gjykatës, pranimin nē tērsi tē veprēs  së kryer, ështē penduar pēr veprēn e kryer,ështe  hera e parë që 

ndeshet  me ligjin,   kurse rrethanë rënduese  nuk gjeti. 

  

  Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463  të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 452 par.1 të KPP. 

 

 Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

 

 GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

   Departamenti i përgjithshëm  

                                   P.nr. 92/18 të dt.21.03.2019 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e paranimit të tij ankesa  dorëzohet përmes  kësaj 

gjykate, në kopje të mjaftushme per palët dhe gjykatën. 


