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Numri i lëndës: 2019:157139 

Datë: 31.01.2020 

Numri i dokumentit:     00801344 

 

      

P.nr.3338/17 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me 

gjyqtaren e vetme gjykuese Fatime Dërmaku, me bashkëpunëtoren Ajshe Basha Spahiu, në 

çështjen penale, kundër të pandehurit B.R. nga Prishtina, për shkak të veprave penale 

1.Asgjësimi apo dëmtimi i Pasurisë nga neni 333 par.1 të KPRK-ës, 2. veprës penale  Lëndim i 

lehtë trupor nga neni 185 par.1 të KPRK-ës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.3840/2016 të datës 17.07.2017, të cilën e 

përfaqësonte Prokurori i Shtetit Bogdan Shpadijer, dhe në prani të të pandehurit B. R., pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik, më datën 13.01.2020, mori dhe publikisht shpalli 

ndërsa më datë 28.01.2020, përpiloi këtë:  

 

AKTGJYKIM 
 

I pandehuri  B.R., i biri i E. dhe nënës Sh. vajzërisë G., i lindur me .........., në Prishtinë, tani me 

vendbanim në Rr.“....” nr...., Prishtinë, me nr. personal .............., ka të kryer shkollën e mesme, 

i martuar, i punësuar, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar shtetas i republikës së Kosovës. 

 

  

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse: 

I.Më datë 23.06.2016, rreth orës 18:50, në magjistralen Ferizaj – Prishtinës konkretisht afër “....”, 

tek hekurudha në Llapnasellë, deri sa i dëmtuari kishte qenë duke lëvizur me veturë, nga mbrapa 

kishte ardhur i pandehuri me veturën e markës “Audi A6”,me targa ............., i cili i kishte rënë 

burisë në mënyrë që ti lirohet shiriti i shpejtësisë i lëvizjes dhe me që i dëmtuari nuk ia ka liruar 

menjëherë rrugën, i pandehuri pasi e ka tejkaluar nga ana e djathtë e drejtimit të lëvizjes veturën 

e të dëmtuarit, është ndalur në mes rrugës dhe duke bërtitur “Pse ma bllokove rrugën”, e ka 

goditur veturën e të dëmtuarit duke ia thyer xhamin e përparmë-parafangon-, 

 

- me këtë ka kryer veprën penale Asgjësimi apo Dëmtimi i Pasurisë nga neni 333, par.1 

të KPRK-ës.  
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II. Më datë dhe kohë të si në dispozitiv nën I. Të kësaj aktakuze, i pandehuri, duke thyer 

parafangon e parë të veturës së të dëmtuarit A. B., bashkëshortja e tij e dëmtuara L.K. ka pësuar 

lëndime të lehta trupore -, 

  

- me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të 

KPRK-ës. 

 

 

Andaj, gjykata, në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve 4, 41, 42, 43, 46, 73, 74, 75 

dhe 76, të KPRK-ës (Nr.06/L-074),  si dhe neneve  365, 366 dhe 367 par.1, të Kodit të Procedurës 

Penale, të pandehurit Behar Rexha, i : 

 

P ë r c a k t o n  

 

• Për veprën penale Asgjësimi apo Dëmtimi i Pasurisë nga neni 333, par.1 të KPRK-ës, 

dënim me gjobë në shumën 250.00 Euro. 

 

• Për veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-ës, dënim 

me gjobë në shumën, 250.00 Euro. 

 

     Andaj gjykata në bazë të nenit 80 par.2 pika 2.4 të KPRK-ës, të pandehurin B. R.; 

 

GJ Y K O N 

 
• Me dënim unik me gjobë në shumën e përgjithshme 500.00 euro, për veprat penale 

Asgjësimi apo Dëmtimi i Pasurisë nga neni 333, par.1 të KPRK-ës, si dhe veprën penale 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-ës, të cilin dënim i akuzuari 

do ta paguaj, në afat prej 15 ditësh, nga dita kur aktgjykimi të merrë formën e prerë. 

 

• Nëse revokohet dënimi me gjobë dhe i pandehuri, nuk mundet apo nuk do t’a përmbush, 

atëherë dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim me burgim dhe atë për 20 

(njëzetë) euro, të dënimit me gjobë do të vuaj 1(një) ditë burgim. 

 

• Të dëmtuari: A. B. dhe L. K., nga Fushë Kosovë me adresë banimi Rr. “.........” banesa 

nr....., në Fushë Kosovë, për realizmin e kërkesës pasuroro-juridike udhëzohen në 

kontest juridiko- civil.  

 

• Detyrohet i pandehuri që ta paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe atë në emër të ekspertizës mjeko – ligjore 

shumën 20 (njëzet) euro si dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 30 tridhjetë) euro, të 

gjitha në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës 

së prerë. 

 

 

A r s y e t i m i 

1. Ecuria e procedurës 

  

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, me datën 13.01.2020, ka 

paraqitur aktakuzën, PP.II.nr.3840/2016, sipas së cilës i pandehuri B. R., nga Prishtina tani  me 
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vendbanim në rr. “.....” nr....., ku edhe jeton, është akuzuar për shkak të veprave I. penale 

Asgjësimi apo Dëmtimi i Pasurisë nga neni 333, par.1 të KPRK-ës, si dhe II. veprën penale 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-ës. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datën 16.01.2020, 

gjatë së cilës seancë u dëgjuan prokurori i shtetit Bogdan Shpadier, si dhe i pandehuri  B. R., dhe 

pas leximit aktakuzës të pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të deklarohet i 

pafajshme. 

 

I pandehuri në shqyrtimin fillestar, deklaroi se e ka kuptuar aktakuzën në tërësi dhe me vullnet 

të plotë dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë e ka pranuar në tërësi fajësinë për 

veprat  penale që i vihet në barrë sipas aktakuzës së prokurorit të shtetit, si dhe shton se: i vjen 

keq për rastin që ka ndodh, rasti ka ndodh aty për aty, ka qenë edhe në fillim i gatshëm me i 

kërkua falje, po që i kërkon edhe tash falje, ka qenë në gjendje të tensionuar, pasi që djalin e 

vëllaut e ka të sëmurë.  

 

Prokurori i shtetit Bogdan Shpadijer, deklaron meqenëse i akuzuari e pranon fajësinë për veprat 

penale për të cilat është akuzuar, duke konsideruar se pranimi i fajësisë nga i pandehuri është në 

përputhje me dispozitat ligjore nga neni 248 të KPPRK-së, dhe se Prokuroria Themelore ne 

Prishtinës pajtohet me pranimin e fajësisë nga B.R., për veprat penale Asgjësimi apo Dëmtimi i 

Pasurisë nga neni 333, par.1 të KPRK-ës, si dhe veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 

188 par.1 pika 1.4 të KPRK-ës. 

 

 2. Vlerësimi pranimit të fajësisë 

 

Me që i pandehuri e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprave penale si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, pasi paraprakisht e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të kryerjes së 

veprave penale, pranim i cili është bërë vullnetarisht, pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes 

dhe provat materiale që përmban aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore 

apo gabim faktik, Gjykata vlerësoi se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore nga neni 248 të 

KPPRK-së, që të pranohet deklarata e të pandehurit për pranimin e fajësisë për kryerjen e kësaj 

vepre penale, dhe të njëjtën edhe e ka aprovuar, ashtu që nuk ka administruar asnjë provë për të 

vërtetuar gjendjen faktike. 

 

            3. Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestar u vërtetuar se ai me datë, kohë dhe vend 

si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij, ka kryer veprat penale për të cilën akuzohet. Po 

ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: eskpertiza mjeko- ligjore, Dr.V. 

H. i datës 11.11.2016, mbi llojin dhe natyrën  e lëndimeve trupore, deklarata e të dëmtuarve–

dëshmitarve, si dhe  fotot – dokumentacioni nga vendi i ngjarjes si dhe shkresat e tjera të lëndës,  

gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit B.R.formësohen të gjitha elementet qenësore 

objektive dhe subjektive të veprave penale dhe atë: I. Veprën penale Veprën penale Asgjësim 

apo dëmtim i pronës nga neni 333 par.1 të KPRK-ës si dhe II. Lëndim i lehtë trupor nga neni 

188 par.1, pika1.4 të KPRK-ës. 

 

           4.  Elementet e veprës penale 

 

Në par.1  të nenit 333 të KPRK-ës, është parashikuar forma themelore e kryerjes së veprës penale 

Asgjësimi apo Dëmtimi i Pasurisë, sipas së cilës dispozitë është përcaktuar se, “Kushdo që e 
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asgjëson, dëmton apo e bën të papërdorshme pasurinë e personit tjetër në rrethana tjera nga ato 

të përcaktuara në nenin 334 të këtij Kodi, dënohet me burgim deri në një (1) vit.”.  

Ndërsa, në par.1 pika 1.4  të nenit 188 të KPRK-ës, është parashikuar forma themelore e kryerjes 

së veprës penale Lëndim i lehtë trupor, sipas së cilës dispozitë është përcaktuar se, “Kushdo që 

personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në : pika 1.4. dëmtimin e 

përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit”.  

 

           5. Vendimi për shpalljen fajtor  

 

Kështu që duke u bazuar në këto dispozita ligjore, gjykata, e ka shpallur fajtor të pandehurin B. 

R., për shkak të veprave penale I. Asgjësimi apo Dëmtimi i Pasurisë nga neni 333, par.1 të 

KPRK-ës, si dhe II. veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-

ës, ngase, në veprimet e të njëjtit konsumohen të gjitha tiparet e këtyre veprave penale dhe se për 

të njëjtat është edhe penalisht përgjegjës. Kjo për faktin se siç e ka pranuar edhe vetë, i njëjti në 

periudhën për të cilën edhe akuzohet ka ndërmarrë të gjitha veprimet e cekura në aktakuzë, ndaj 

të dëmtuarve. 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart gjykata ka vendosur që të pandehurin B. R., t’a shpall 

fajtor për kryerjen e veprave penale sipas dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

         6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimeve 

 

Me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të pandehurit B. R., gjykata, i ka marrë për bazë të gjitha 

rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, sipas neneve 71, 72, 73 dhe 74 të KPRK-

së. Në këtë aspekt, si rrethanë veçanërisht lehtësuese, mbi bazën e së cilës gjykata e ka shqiptuar 

dënimin për veprat penale sikurse më lartë është fakti se i pandehuri e ka pranuar fajësinë, ndjen 

keqardhje për atë që ka ndodhur, nuk ka pasur qëllim që ta lëndoj të dëmtuarën, ka ndodhur aty 

për aty, i kërkon falje të dëmtuarve para gjykatës, premton se në të ardhmen nuk do të kryej 

vepër tjetër penale, ka shprehur gatishmërinë për kompensimin e dëmit të shkaktuar, është 

mbajtës i familjes si dhe baba i dy fëmijëve, i njëjti nuk ka qenë i dënuar më parë,  

Ndërsa, gjykata si rrethanë rënduese nuk ka gjetur, për, çka Gjykata, me bindje se dënimi i 

vërtetuar i përgjigjet shkallës së rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjësisë 

penale të të akuzuarit dhe do të ndikojë në riedukimin dhe risocializimin e tij. 

 

       7. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë 

penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar  

 

Sipas bindjes së gjykatës, dënimi unik në shumën e përgjithshme 500.00 euro, për veprat penale 

veprave I. penale Asgjësimi apo Dëmtimi i Pasurisë nga neni 333, par.1 të KPRK-ës, si dhe II. 

veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-ës, të cilin dënim i 

akuzuari do ta paguaj, në afat prej 15 ditësh, nga dita kur aktgjykimi të merrë formën e prerë, 

duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me 

peshën e veprave penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. 

Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga 

neni 41 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale në 

të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave 

penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

            8. Udhëzimi i të dëmtuarit në kontest juridiko-civil 
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Gjykata konform nenit 453,463  dhe nenit 461të KPPRK-se vendosi që të udhëzoi të dëmtuarën 

në kontest civil. 

 

            9.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të pandehurit, gjykata, duke 

u bazuar nenin 451 paragrafi 1 të KPP-së, ka vendosur që të pandehurin ta detyrojë për ta paguar 

ekspertizën mjeko-ligjore në shumën 20 (njëzet) euro, si dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 

30 (tridhjet) Euro, si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare.   

  

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATATHEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr. 3338/17, 

Me datë 28.01.2020 

 

 

 

      Bashkëpunëtorja,                                                                        Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

    Ajshe Basha Spahiu                                                          Fatime Dërmaku         

  

   _________________                                                                             _______________             

 

                       

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të njëjtit. Ankesa 

në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore.  

 

 

 

 

 

 

 

 


