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Numri i lëndës: 2019:280204 

Datë: 05.03.2021 

Numri i dokumentit:     01570440 

 

P.nr.17/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

   Gjykata Themelore Prizren – dega nē Suharekē, Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. juridike 

F. Kabashi, duke vendosur në lënden penale kundër të akuzuarve  Personi juridik “K.” SHPK të 

cilen e perf. F. B. dhe Xh. R. K. që të dy nga fshati S., për shkak të veprave penale  asgjësimi, 

dëmtimi ose heqja e paisjeve dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës nga neni 358 par. 5 lidhur  

me par. 2 dhe 3 të KP, duke vendosur sipas aktakuzës së PTH në Prizren PP.II.nr. 2373-16/19 të 

dt. 21.01.2020, në seancēn gjyqësore të mbajtur me dt.04.03.2021, në prezencë të PSH Shpend 

Binaj, përf.sëautorizuar F. B. dhe të  akuzuarit Xh. K. mori dhe publikisht shpalli , ndërsa me 

daten 05.03.2021 përpiloi kētë:  

 

A K T GJ Y K I M 

  

Të akuzuarit: 

1.  Personi Juridik “K.” SHPK, me perfaqesuesin  e autorizuar F. B.,  e lindur  me dt. 

10.10.1977, me numer personal .............,  me seli në fsh. S., me numer   te  biznesit 

........., me numër fiskat .........., me aktivitet primar prodhimin e mobileve , 

2. Xh. K. nga i ati R.,  e ëma R.,  e lindur  D.,  i lindur  me dt. 03.09.1978,  nga fsh. S.,  

ku dhe tani jeton,  i martuar,  baba i 4 fëmijve,  ka të kryer shkollen e mesme, 

zdrukthtar,  i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal .............., shqiptar 

shtetas i Republikës së Kosoves. 

 

JANË  FAJTOR 

 

I  akuzuari  - Personi juridik "K." SH.P.K 

I. Me datë 10.08.2019, rreth orës 12:45, në fshatin S. K.Suharekës, i pandehuri si person juridik 

"K." SH.P.K, nga pakujdesia, në kuadër të aktivitetit të tij afarist, nuk vepron në pajtim me 

dispozitat apo rregullat teknike mbi masat për sigurinë në vendin e punës, ku me këtë rrezikon 

jetën e njerëzve, si dhe vepron në kundërshtim me nenin 7 par.2, nenin 45 par. I dhe par.5.2 të 

Ligjit të Punës nr.03/L-231, në atë mënyrë që në muajin korrik të vitit 2019 i pandehuri e punëson 

në kompaninë e lartëcekur të dëmtuarin/të miturin R. G. i moshës 16 vjeçar, dhe e angazhon që 

të kryej punë të cilat janë të rrezikshme për moshën që e ka pasur i dëmtuari, ashtu që ditën 

kritike i dëmtuari pasi që kryen punët rreth copëtimit të sungjerave, më pas shkon të punoj në 

sharrën elektrike për të shkurtuar dërrasat dhe pasi që përfundon këtë punë, në një moment i 

dëmtuari duke u munduar ta ndal sharrën elektrike i prenë gishtat e dorës, ku pëson dëmtime të 

rënda dhe atë amputim traumatik të gishtit të 4-të të dorës së djathtë dhe plagë qarëse të gishtit 

të 3-të, lëndime këto të konstatuara në ekspertizën mjeko-ligjore të hartuar nga eksperti F. D.. 
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Me çka ka kryer veprën penale asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve dhe rrezikimi 
i sigurisë në vendin e punës nga neni 358 par.5 lidhur me par.2 dhe 3  të  KP-së. 

I akuzuari Xh. K. 

II. Me datë 10.08.2019, rreth orës 12:45, në fshatin S. K.Suharekës, saktësisht në 

vendpunishten e personit juridik "K.” SH.P.K, i pandehuri në cilësinë e personit përgjegjës të 

personit juridik, nga pakujdesia nuk vepron në pajtim me dispozitat apo rregullat teknike mbi 

masat për sigurinë në vendin e punës, ku me këtë rrezikon jetën e njerëzve, si dhe vepron në 

kundërshtim me nenin 7 par.2, nenin 45 par. I dhe par.5.2 të ligjit të punës nr.03/L-231, në atë 

mënyrë që në muajin korrik të vitit 2019 të punësuarin/të dëmtuarin-të miturin R. G., i moshës 

16 vjeęar, e lejon që të punoj dhe e angazhon që të kryej punë të cilat janë të rrezikshme për 

moshën që e ka pasur i dëmtuari, ashtu që ditën kritike i dëmtuari pasi që kryen punët rreth 

copëtimit të sungjerave, më pas shkon të punoj në sharrën elektrike për të shkurtuar dërrasat dhe 

pasi që përfundon këtë punë, në një moment i dëmtuari mundohet ta ndal sharrën elektrike i 

prenë gishtat, duke pësuar dëmtime të rënda dhe atë amputim traumatik të gishtit të 4-të të dorës 

së djathtë dhe plagë qarëse të gishtit te 3-të, lëndime këto të konstatuara në ekspertizën mjeko-

ligjore te hartuar nga eksperti F. D.. 

Me qka ka kryer veprën penale asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve dhe rrezikimi i 

sigurisë në vendin e punës nga neni 358 par.5 lidhur me par.2 dhe 3 të KP. 

 

Andaj gjykata ne perputhje me nenin 37,38,39,40,42,43,69,70,71,72 ,358 par. 5 lidhur 

me par.2 dhe 3 te  KP, lidhur me nenin 8,9,10 të Ligjit për përgjegjësin  e personave juridik dhe 

neneve  365,450 dhe  463 të KPP të akuzuarit , i 

 

GJ Y K O N 

  

 Të akuzuarin Personin Juridik “K.” SHPK me denim me gjobë në shumë prej 1200 € 

(njëmijë e dyqind euro), e cila duhet të paguhet në afat prej  15 ditesh pas plotëfuqishmeris së 

aktgjykimit. 

 

Të akuzuarit Xh. K. me denim me  burg në kohëzgjatje prej  3 muaj. 

Me pelqimin e të akuzuarit  denimi me burgim zevendësohet me denim me  gjobë në 

shumë prej  1000 €, e cila duhet të paguhet në  afat prej 15 ditesh, pas plotëfuqishmeris  së 

aktgjykimit nëse nuk paguhet në afatin e dhënë zëvendësohet   me denim  me burg, duke 

llogaritur 20 € gjobë me një ditë burgim. 

 

Obligohen të akuzuarit  me shpenzimet  e procedurës  në emër të paushallit  gjyqësor 

shumën me nga 20 €, ekspertize  mjeko ligjore shumen me nga  10 € dhe taksen për kompenzim 

të viktimave të krimit  shumën me nga 30 € (veq e veq). 

 

I dëmtuari R.  J.  G. nga S. për realizimin e kërkesës pasuroro juridike për dëmin 

udhëzohet në kotest të rregullt civil. 

 

 

 

A r s y e t i m 
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PTH nē Prizren me aktakuzen PP.II.nr.2373-16/19 të dt. 21.01.2020, ka akuzuar Personi 

juridik “K.” SHPK të cilen e perf. F. B. dhe Xh. R. K. që të dy nga fshati S., për shkak të veprave 

penale  asgjësimi, dëmtimi ose heqja e paisjeve dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës nga 

neni 358 par. 5 lidhur  me par. 2 tē KP, aktakuzën të cilen gjate  séances  gjyqësore prej fillimit  

gjer  në mbarimin e saj e ka përfaqësuar PSH Shpend Binaj, i cili  në shqyrtim fillestar ka 

plotësuar akuzen tek kualifikimi juridik duke e plotësuar si vijon neni 358 par.5 lidhur me par.2 

dhe 3 të KP-së me kërkesen  qē të akuzuarit  të shpallen fajtor dhe të denohen sipas ligjit. 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.04.03.2021 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e të akuzuarve  ka vërtetuar  gjendjen faktike. 

 

Personi Juridik “K. “ SHPK , me datë 10.08.2019, rreth orës 12:45, në fshatin S. 

K.Suharekës, i pandehuri si person juridik nga pakujdesia, në kuadër të aktivitetit të tij afarist, 

nuk vepron në pajtim me dispozitat apo rregullat teknike mbi masat për sigurinë në vendin e 

punës, ku me këtë rrezikon jetën e njerëzve, si dhe vepron në kundërshtim me nenin 7 par.2, 

nenin 45 par. I dhe par.5.2 të Ligjit të Punës nr.03/L-231, në atë mënyrë që në muajin korrik të 

vitit 2019 i pandehuri e punëson në kompaninë e lartëcekur të dëmtuarin/të miturin R. G. i 

moshës 16 vjeçar, dhe e angazhon që të kryej punë të cilat janë të rrezikshme për moshën që e 

ka pasur i dëmtuari, ashtu që ditën kritike i dëmtuari pasi që kryen punët rreth copëtimit të 

sungjerave, më pas shkon të punoj në sharrën elektrike për të shkurtuar dërrasat dhe pasi që 

përfundon këtë punë, në një moment i dëmtuari duke u munduar ta ndal sharrën elektrike i prenë 

gishtat e dorës, ku pëson dëmtime të rënda dhe atë amputim traumatik të gishtit të 4-të të dorës 

së djathtë dhe plagë qarëse të gishtit të 3-të, lëndime këto të konstatuara në ekspertizën mjeko-

ligjore të hartuar nga eksperti F. D.. 

 

I akuzuari  Xh. K. ,me datë 10.08.2019, rreth orës 12:45, në fshatin S. K.Suharekës, 

saktësisht në vendpunishten e personit juridik "K.” SH.P.K, i pandehuri në cilësinë e personit 

përgjegjës të personit juridik, nga pakujdesia nuk vepron në pajtim me dispozitat apo rregullat 

teknike mbi masat për sigurinë në vendin e punës, ku me këtë rrezikon jetën e njerëzve, si dhe 

vepron në kundërshtim me nenin 7 par.2, nenin 45 par. I dhe par.5.2 të ligjit të punës nr.03/L-

231, në atë mënyrë që në muajin korrik të vitit 2019 të punësuarin/të dëmtuarin-të miturin R. G., 

i moshës 16 vjeęar, e lejon që të punoj dhe e angazhon që të kryej punë të cilat janë të rrezikshme 

për moshën që e ka pasur i dëmtuari, ashtu që ditën kritike i dëmtuari pasi që kryen punët rreth 

copëtimit të sungjerave, më pas shkon të punoj në sharrën elektrike për të shkurtuar dërrasat dhe 

pasi që përfundon këtë punë, në një moment i dëmtuari mundohet ta ndal sharrën elektrike i 

prenë gishtat, duke pësuar dëmtime të rënda dhe atë amputim traumatik të gishtit të 4-të të dorës 

së djathtë dhe plagë qarëse të gishtit te 3-të, lëndime këto të konstatuara në ekspertizën mjeko-

ligjore te hartuar nga eksperti F. D.. 

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare në shkresat e lēndës  nuk ka gjetur  ndonjë provë të pa 

pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se të akuzuarit kan kuptuar natyrën dhe pasojat e 

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

gjyqësor, pranimi ështe mbështetur në faktet  e qështjēs qē përmban aktakuza, siq janë:  raporti  

i lendimeve  në emër të dëmtuarit R. G. të dt. 09.12.2019 të Dr. F. D., raporti i i inspektorit te 

punës  me nr. .../19 dhe fotodokumentacioni nga vendi i ngjarjes si prova materiale të paraqitura 

ndaj të akuzuarve 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 akuzuarve 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 si dhe nenit 253 te KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur 

nē përfundim se me veprimin e të akuzuarve formohen të gjitha elementet  e qënjēsore të veprës 
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penale asgjësimi, dëmtimi ose heqja e paisjeve dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës nga 

neni 358 par. 5 lidhur  me par. 2 dhe 3 të KP, gjykata ka vendosur të akuzuarit ti shpallë fajtor 

dhe iu shqiptoi denimin siqë është cek në aktgjykim. 

 

  Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69 dhe 70 të Kodit Penal  dhe nenit 9 e 10 të Ligjit për përgjegjsin  e personave juridik  

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se të akuzuarit  kanë pranuar fajsin, kanë 

patur qëndrimin korrekt ndaj gjykatës, janë penduar pēr vepren e kryer, janë perkujdesur per të 

dëmtuarin, me parë nuk kanë renë ndesh me ligjin,  ndërsa si rrethanë rënduese  nuk gjeti. 

 

 Vendimin mbi kërkesen pasuroro juridike e mori në kuptim të nenit 463 par.2 të KPP-së 

pasi të dhënat në këtë procedurë nuk japinë bazë për gjykimin e plotë apo të pjesëshem të saj.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e mori në kuptim të nenit  450 të KPP-së. 

 

 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 E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:280204, 05.03.2021 

  

 

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ___________ 
                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate Themelore. 


