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Numri i lëndës: 2018:061692 

Datë: 21.02.2020 

Numri i dokumentit:     00858014 

  

P.nr.187/18 
NË EMËR TË POPULLIT 

Gjykata Themelore  Gjakovë – Dega në Malishevë - Departamenti i Përgjithshëm - 
gjyqtari i vetëm gjykues Lulzim Paçarizi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Behije 
Karaçica,  në çështjen penale kundër të akuzuarit A. B., për shkak të  veprës penale heqja 
apo dëmtim i vulave zyrtare  ose i shenjave zyrtare nga neni 414 të KPRK-së, sipas 
aktakuzës së Prokurorisë Themelore Gjakovë PP/II.nr.552/2018 të datës 30.04.2018, në 
shqyrtimin gjyqësor publik të mbajtur më datë 11.02.2020, në prani të Prokurorit të 
Shtetit Armend Zenelaj, dhe i akuzuari A. B. dhe përfaqësuesi i të dëmtuarës avokati 
publik komunal M. S., më datë 13.02.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me 
dt.21.02.2020 përpiloi këtë: 
 

A K T G J Y K I M  
 

  I AKUZUARI:  A. B., nga i ati R., dhe e ëma B. e lindjes H.,  i lindur me datë ..., 
në fshatin L., komuna e Malishevës, ku edhe jeton, me nr. personal ...., ka të kryer 
shkollën e mesme, punëtor, i martuar, pa fëmijë, i gjendjes jo të mirë ekonomike, 
shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
 

ËSHTË FAJTOR 
 

Për shkak se, në periudhën kohore nga data 10.04.2018, e gjerë më datë 
13.04.2018, në orë të pavërtetuar, në Rr. “Il.” në Malishevë, në afërsi të marketit “K.” ka 
hequr shiritat, të vendosura nga ana e inspektorëve të Komunës së Malishevës, në 
objektin – shtëpi/lokal në ndërtim e sipër, pronë e të pandehurit A. B. dhe ka vazhduar 
punimet ndërtimore edhe përkundër urdhrit të inspektorëve dhe vendosjes së shiritave 
si dhe vendimit të Drejtorisë së Inspekcionit me nr të urdhëresës ... të datës 10.04.2018, 
për ndërprerjen e të gjitha punimeve ndërtimore në objektin shtëpi/lokal pa leje 
ndërtimore. 
              
- me këtë ka kryer veprën penale  heqje apo dëmtim i vulave zyrtare  ose i shenjave 
zyrtare nga neni 414 të KPRK-së (Kodi nr.04/L-082). 
 

Andaj gjykata konform nenit 4, 7, 17, 38, 39, 40, 43 dhe nenit 69 të KPRK-së (Kodi 
nr.06/L-074) si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovë të njëjtin e: 
 

 
G J  Y K O N 
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 Me dënimin me gjobë në lartësi prej 200 € (dyqind) euro, të cilën shumë i 

akuzuari është i obliguar që ta paguaj në xhirollogarinë  e kësaj gjykate në afat prej 15 
ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën dënimi i 
shqiptuar më gjobë do të zëvendësohet me dënim burgu në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) 
ditësh, duke llogaritur çdo 20 euro në një ditë burgu. 

 
Obligohet i akuzuari në emër të paushallit gjyqësor gjykatës t`ia paguajnë 

shumën prej 30 euro, si dhe për programin mbi kompensimin e viktimave të krimit 

shumën prej 30 euro, ndërsa shpenzime të procedurës penale nuk ka pasur. Të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të 

kundërtën ekzekutimi do të behet me detyrim.  

 
A r s y e t i m  

 
Prokuroria Themelore në Gjakovë, me aktakuzën  PP/II.nr.552/2018 të 

dt.30.04.2018, ka akuzuar A.B., nga fshati L., komuna e Malishevës, për shkak të veprës 
penale heqja apo dëmtim i vulave zyrtare  ose i shenjave zyrtare nga neni 414 të KPRK-
së. 
 

Gjykata Themelore në Gjakovë - Dega në Malishevë, ka caktuar shqyrtimin 
gjyqësor me dt.11.02.2020, ku prezent kanë qenë: prokurori i shtetit Armend Zenelaj, i 
akuzuari A. B., përfaqësuesi i të dëmtuarës avokati publik komunal M. S., si dhe 
dëshmitari D. K.. 
 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor i akuzuari në bazë të nenit 323 të KPPK-së, është 
udhëzuar me të drejtat e tij ligjore dhe pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorisë 
Themelore në Gjakovë, i njëjti është udhëzuar në bazë të nenit 326 par.1 të KPPK-së, 
mbi të drejtat për deklarimin e pranimit apo mos pranimit të fajësisë, në këtë drejtim i 
akuzuari është njoftuar nga gjykata për pasojat që rezultojnë nga pranimi i fajësisë dhe 
kushtet e përcaktuara me nenin 248 par.1 pika 1.1 deri 1.3 të KPPK-së, që pranimi nga 
ana e tij të konsiderohet i vlefshëm. 
 

Pasi që i akuzuari e pranuan fajësinë gjykata nuk u lëshua në procedurën e 
provave e kjo në pajtim me nenin 326 të KPPK-së, pasi që gjykata vlerësoj se pranimi i 
fajësisë nga ana e të akuzuarit  është bërë në pajtim me dispozitat ligjore dhe se gjykata 
ishte e bindur se i akuzuari  i ka kuptuar të gjitha pasojat eventuale mbi pranimin e 
fajësisë nga ana e të akuzuarit. 

 
Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar : me vetë pranimin e 

fajësisë nga ana e të akuzuarit A.B. u vërtetua në tërësi gjendja faktike ashtu siç është 
përshkruar në dispozitivin e aktakuzës,. Pra u vërtetua se nga periudha kohore nga 
data 10.04.2018 gjerë me dt.13.04.2018, në rrugën “I.” në Malishevë, afër market “K.” i 
njëjti me dashje ka hequr shiritat e vendosur nga ana e inspektorëve të komunës së 
Malishevës dhe atë në lokalin pronë e të akuzuarit A. B., ku i njëjti pas heqjes së shiritave 
ka vazhduar punën ndërtimore, me çka i njëjti ka kryer veprën penale heqja apo dëmtim 
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i vulave zyrtare ose i shenjave zyrtare nga neni 414 të KPRK-së, vepër kjo të cilën sot e 
pranojë edhe vet i akuzuari se e ka kryer. Pranimi i fajësisë, nga ana e të akuzuarit A. B. 
ka mbështetje edhe në provat dhe faktet që janë bashkangjitur aktakuzës, andaj i 
propozoj gjykatës që këtu i akuzuari A. B. të shpallet fajtor për veprën penale për të 
cilën akuzohet, të dënohet në bazë të ligjit po ashtu gjykatës i propozoj që me rastin e 
vendosjes për llojin dhe lartësinë e dënimit ti merr parasysh rrethanat rënduese dhe 
lehtësuese. 

 
Përfaqësuesi i të dëmtuarës, avokati publik komunal, M. S. në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se i bashkëngjitëm ndjekjes penale ndaj të akuzuarit, 
ndërsa dëm nuk ka pasur. 

 
I akuzuari A. B. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se, edhe njëherë 

deklaroj se e pranoj fajësinë, po ashtu deklaroj se me dashje nuk e kam kryer këtë vepër 
penale por nuk e kam ditur se është e ndaluar që të këputet shiriti, të cilin e kanë qitur 
inspekcioni komunal, andaj kërkoj nga gjykata që të merren parasysh të gjitha rrethanat 
lehtësuese dhe të më shqiptohet një dënim sa më i butë, pasi që është hera e parë që 
kam ra ndesh me ligjin, po ashtu i premtoj gjykatës që në të ardhmen do të jem më i 
kujdesshëm që mos të kryej kurrfarë vepre penale. 

 
Gjykata gjendjen e  këtillë faktike të përshkruar si në aktakuzë e ka vërtetuar nga 

vet pranimi i fajësisë nga i akuzuari  i cili në shqyrtimin gjyqësor vullnetarisht ka  
pranuar fajësinë, për shkak të cilës gjykata  nuk ka administruar provat, gjykata ka 
ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bërë në pajtim me nenin 
248 të KPPK-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatoj se i akuzuari 
i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga 
i akuzuari, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në 
materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza 
nuk përmban asnjë shkelje të qart ligjore ose gabime faktike.  
 

Gjykata nga të cekurat me lart, ka ardhur në përfundim se në veprimet e të 
akuzuarit,  formohen të gjitha elementet e veprës penale të përshkruar si në shqiptim të 
këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të gjykohet 
në bazë të ligjit, e më parë duke e vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij.  
  

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoi 
të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KPRK-së (Kodi nr.06/L-074), 
të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese 
gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të të akuzuarit, pranimin e fajësisë, pendimin 
e tij, është mbajtës i familjes, premtimin së në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, 
sjellja e tij korrekte në shqyrtim, i pa dënuar më parë, kështu që duke mos gjetur 
rrethana rënduese gjykata ka ardhur ne përfundim se me dënimin me gjobë në shumën 
prej 200 (dyqind) euro, të cilën shumë i akuzuari është i obliguar që ta paguaj në 
xhirollogarinë e kësaj gjykate në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, në të kundërtën ky dënim do të zëvendësohet në dënimin me burg, me qka  
do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 38 të KPRK-së (Kodi nr.06/L-074), dhe ky 
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dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale 
të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari.  
 

Vendimin mbi udhëzimin në kontestin civil gjykata e mbështeti ne nenin 463 
par.1 dhe.2 të KPPK-së, ndërsa vendimin mbi paushallin gjyqësor dhe shpenzimet e 
procedurës penale gjykata e mbështeti në nenin 450  par.1 dhe 2 të KPPK-së. 

 
Vendimi në emër të kompensimit të viktimave të krimit është marr konform 

nenit 39 parg.3 nënparagrafi 3.1 të Ligjit nr.05/L036 për kompensimin e viktimave të 
krimit. 
 E dëmtuara, Kuvendi Komunal në Malishevë, nuk është udhëzuar në kontest 
civil, pasi që përfaqësuesi i të dëmtuarës ka deklaruar se nuk ka pasur dëm. 
 

Me sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e konform nenit 
365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 
 
 

GJYKATA  THEMELORE  GJAKOVË – DEGA MALISHEVË 
DEPARTAMENTI  I PËRGJITHSHËM 

P. nr. 187/18,  datë 13.02.2020 
Sekretare juridike                 Gjyqtari i vetëm gjykues 
  Behije Karaçica               Lulzim Paçarizi  
    
KËSHILLË JURIDIKE:   
Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit Prishtinë,  në 
afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  
dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  
 


