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P.nr.314/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

     GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM - 

me gjyqtarja e vetme gjykuese Hakile Ilazi,  me pjesëmarrjen e zyrtarit ligjor  - Gazmend 

Bytyqi, në çështjen penale kundër të akuzuarës G.Q, për shkak të veprës penale heqja apo 

dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 406 te KPRK-se, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.II.nr.339-9/2020 të datës 27.05.2020, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar dhe publik, në praninë e përfaqësuesit të akuzës  prokurorit së shtetit Albert 

Zejnullahu dhe të pandehurës G.Q, me datë 17.06.2021 mori dhe publikisht komunikoi, kurse 

me datë 22.06.2021 përpiloi me shkrim këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

 Ndaj pandehurës: G.Q i lindur me datë ........ me numër personal ....... nga Ferizaj, 

përfaqësuese e SH.P.K. “N…..”, nga i ati S., e ëma Sh., e gjinisë  A., e martuar, nënë e tre 

fëmijëve, ka të kryer shkollën e larte pedagogjike-drejtimi klasor, e pa punësuar, e gjendjes se 

mesme ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Në rrugën “12 Qershori” në Shtime, ka larguar shenjën zyrtare-shiritat të vendosur nga ana e 

zyrtarëve te Inspekcionit nga Drejtoria për Shërbime Publike të Komunës së Shtimes, me 
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qellim të ndërprerjes së punimeve paleje, ndërsa gjate inspektimit në teren me 05 Maj 2020 

është konstatuar se janë larguar shiritat dhe shenjat zyrtare dhe kanë vazhduar punët 

ndërtimore. 

 

 

- Me të cilën  ka kryer vepër penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave 

nga neni 406 të KPRK-së. 

 

Prandaj, gjykata në bazë të neneve 4,7,17,38,39,40,43 par.3, 69, të KPRK-së, si dhe në bazë të 

neneve 365, 453,463, të KPPRK-së, e  

 

G J Y K O N 

 

Të pandehurën  G.Q me dënim me gjobë  në shumë  prej 400 € (katërqind euro),  dënimin e 

shqiptuar me gjobë  do ta  paguaj në afat prej 30 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Nëse e pandehura nuk munden apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë, e njëjti në 

pajtim me nenin 43 par.3 të KPRK-së, do të zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që për 

njëzetë /20/ euro gjobë të papaguara, e  akuzuara do të vuajnë një /1/ ditë burg. 

 

Obligohet e pandehura  në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 

20 € (njëzetë euro), si dhe konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për 

kompensimin e viktimave të krimit, të paguajë shumën prej 30 € (tridhjetë euro) brenda afatit 

prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit.  

 

                                                                    A r s y e t i m i 

 

  

 Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën e saj PP.II.nr.339-9/2020 te datës 27.05.2020 

ka ngarkuar të pandehuren për shkak se ka kryer veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave 

zyrtare ose i shenjave nga neni 406 të KPRK-së. 
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 Gjykata  duke vepruar sipas kësaj akuze mbajti shqyrtimin fillestar  me datë 17.06.2021 në të 

cilën përfaqësuesi i akuzës- prokurori i shtetit  Albert Zejnullahu  ka deklaruar se mbetet  në 

tersi pranë akuzës dhe kualifikimit juridik të veprës penale, duke i propozuar gjykatës që të 

akuzuarën ta shpallë fajtore dhe ti shqiptoi dënim të paraparë me ligj. 

 

      

 

E akuzuara pasi është njoftuar nga gjykata në kuptim te nenit 246 te KPRK-se, lidhur me të 

drejtën për tu deklaruar lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale për të cilën është 

akuzuar në shqyrtimin fillestar  ka deklaruar se e pranon  fajësinë  për veprën penale të cilën e 

ngarkon aktakuza për të gjitha pikat e saj, dhe është e vetëdijshme për pranimin e fajësisë dhe 

pasojat që mund të vijnë nga ky pranim, shpreh keqardhje dhe është  penduar thellë për veprën 

e kryer, e njëjta shton se nuk ka qen në dije se jam duke e kryer një vepër penale, i premtoi 

gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra të tilla penale.  

Prokurori i shtetit Albert Zejnullahu me rastin e paraqitjes së mendimit të saj, ka propozuar që 

të pranohet pranimi i fajësisë për të akuzuarën, pasi pranimi fajësisë është bere në mënyre 

vullnetare pa presion dhe ne përputhje me dispozitat ligjore te nenit 248 si dhe provat materiale 

të shkresave të lëndës. 

Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë shqyrtoi me kujdes kushtet e parapara nga neni 248 

par. 1 të KPPR-së, dhe me këtë rast vlerësoi se e akuzuara ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova e 

të rastit konkret si: procesverbali numer:0000178, datës: 23.09.2019, procesverbali 

numer:0000219 të datës 05.05.2020, Aktvendimi  numer:08-1/99 datës 25.09.2019 lëshuar nga 

Drejtoria për  Shërbime Publike, Sektori i Inspektoratit,  Komuna Shtime, foto dhe shkresa 

tjera të lëndës.   

Me qenë se e akuzuara ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë, andaj gjyqtarja konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar se nuk është 

e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

Mirëpo vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarës ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i 

shenjave nga neni 406 të KPRK-së, meqë me datë, vend dhe kohë siç është përshkruar 
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hollësisht në diapozitivin e këtij aktgjykimi të pandehurës me veprimet e saj ka konsumuar 

veprën penale qe i vihet ne barrë. 

 Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarën, Gjykata vlerësoi rrethanat 

në kuptim të nenit 69 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese përkatësisht që 

në shqyrtimin fillestar e pandehura ka pranuar fajësinë, nënë e tre fëmijëve,  nuk rezulton të 

ketë më parë ndonjë aktgjykim të plotfuqishëm,  si dhe në rastin konkret nuk gjeti ndonjë 

rrethanë veçanërisht rënduese përveç që vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të të 

akuzuarën si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

 

Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se e 

akuzuara në shqyrtimin gjyqësor ka bërë pranimin e fajësisë, me një vendim të tillë do të 

arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-ës, përkatësisht 

dënimi i shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, 

rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, që do të shërbej në parandalimin e kryeses nga kryerja 

e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi  që ti përmbaj 

personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale). 

 

 Vendimi mbi shpenzimet paushallit  është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 

lidhur me nenin 450 par.1 dhe  2 nen par. 2.6 të KPPRK-së. 

 Vendimi mbi kompensimin e viktimave te krimit është marre ne kuptim te nenit 39 par. pika 

3.1 te ligjit, Nr.05/L-036, te Ligjit për Kompensimin e Viktimave te Krimit. 

 

Në bazë të asaj qe theksuam më lartë u vendos  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

 Departamenti i përgjithshëm, Divizioni penal  

314/20 Me datë 26.06.2021 

 

Zyrtari ligjor,                                                                                 Gjyqtarja,   

Gazmend Bytyqi                                                                             Hakile Ilazi                   
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit  të aktgjykimit nëpërmjet  kësaj gjykate, 

kurse i dëmtuari mund të paraqet ankesë vetëm sa i përket vendimit për sanksionin penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


