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Numri i lëndës: 2021:015375 

Datë: 16.04.2021 

Numri i dokumentit:     01698019 

 

2021:045502 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin e vetëm gjykues Adem Shabani, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Kadishe Shabani, 

në çështjen penale  kundër të pandehurës A.A, nga Ferizaj,  për shkak se në vazhdim ka kryer 

veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i  shenjave nga neni 406 lidhur me nenin 

77 të  KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i 

Përgjithshëm, me numër PP. nr.86/2021, dt. 08.03.2021,pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar 

lidhur me pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë , në praninë e përfaqësuesit të 

akuzës-Prokurorit të Shtetit Adrian Emin, të pandehurës A.A dhe mbrojtësit të saj me 

autorizim Naim Ferati, me datë 15.04.2021, mori dhe publikisht komunikoi, kurse me datë 

16.04.2021, përpiloi me shkrim këtë 

 

                                                A K T GJ YK I M 

 

E pandehura: 

 

 A.A, nga Ferizaj, e lindur me dt...., nga i ati S. dhe e ëma D. e vajzërisë H., e martuar, 

nënë e  tre fëmijëve, ka të kryer fakultetin Ekonomik, pronar i kompanisë “ M...SH.P.K ” në 

Ferizaj, shqiptare, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. Personal...,- 

 

Ë SH T Ë    F A J T O R E 

SEPSE: 

 

1. Me 27 Tetor 2020, në Ferizaj, saktësisht në vend punishten e firmës “ M.... ” SH.P.K, 

nga Inspekcioni i Ndërtimtarisë i Komunës së Ferizajt, janë vendosur shenjat zyrtare - shiritat 

me qëllim të ndërprerjes së punimeve në objekt të ndërtuar në mënyrë  të kundërligjshme, 

ndërsa me datë 03 Nëntor 2020 gjatë inspektimit në teren është konstatuar se janë larguar 

shiritat dhe shenjat zyrtare dhe kanë vazhduar punët ndërtimore,-  
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2. Me 21 Dhjetor 2020, në Ferizaj, saktësisht në vend punishten e firmës “ M... ” 

SH.P.K, nga Inspekcioni i Ndërtimtarisë i Komunës së Ferizajt, janë vendosur shenjat zyrtare - 

shiritat me qëllim të ndërprerjes së punimeve në objekt të ndërtuar në mënyrë të 

kundërligjshme, ndërsa me datë 21 Janar 2021 gjatë inspektimit në teren është konstatuar se 

janë larguar shiritat dhe shenjat zyrtare dhe kanë vazhduar punët ndërtimore, 

 

- me të këtë në vazhdimësi ka kryer veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave 

zyrtare ose i  shenjave nga neni 406 lidhur me nenin 77 të  KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të nenit 4,7, 17, 38, 39, 40, 43, par. 2. 69, 70,71 dhe 72 të KPRK-së  

Kodi nr.06/L-074 ) dhe neneve 233, 365, 450 të KPPRK-së ( Kodit nr.04/L-123 i Procedurës 

Penale), e 

 

GJ Y K O N 

 

Të pandehurës A.A, i shqipton  dënim me gjobë në shumë prej 1200 €uro ( njëmijë e 

dyqind euro)  të cilën  gjobë e pandehura obligohet ta paguaj  për periudhë prej gjashtë (6) 

muajve  konform nenit 43 paragrafi 2 të KPRK-së, në këste mujore nga dita kur ky 

aktgjykim të merr formën e prerë. 

 

Nëse e pandehura nuk dëshiron, nuk mundet ose nuk është në gjendje ta paguaj 

dënimin me gjobë atëherë dënimi me gjobë do ti zëvendësohet në dënim me burgim në atë 

mënyrë që për çdo 20 € (njëzet euro) do ti caktohet një ditë burgim. 

 

Obligohet e pandehura i lartcekur që të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 20 

€ (pesëdhjetë euro) si dhe shumën prej 30 € (tridhjetë euro) për kompensimin e viktimave të 

krimit, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Rrjedha e çështjes 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

me numër PP. nr.86/2021,e datës 05.03.2021, kundër të pandehurës A.A, nga Ferizaj, për 

shkak   se në vazhdimësi ka kryer veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i  

shenjave nga neni 406 lidhur me nenin 77 të  KPRK-së. 

Prokuroria e Shtetit aktakuzës së paraqitur i ka bashkangjitur edhe marrëveshjen për 

pranimin e fajësisë me numër PP. nr.86/2021, e datës  08.03.2021, deklaratën e të pandehurës 

të të njëjtës datë, e nënshkruar nga ana e të pandehurës , mbrojtësi i tij av. Naim Ferati, 
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prokurori i shtetit Albert Zejnullahu  dhe kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Ferizaj 

Shukri Jashari. 

Gjyqtari i vetëm gjykues, duke vepruar sipas kësaj akuze ka mbajtur seancën e 

shqyrtimit të marrëveshjes  mbi pranimin e fajësisë me datë 15.04.2021, ku ishin prezent 

prokurori i shtetit, Adrian Emini, e pandehura  A.A, mbrojtësi i të pandehurës avokati Naim 

Ferati.  

 

Në këtë seancë është shqyrtuar edhe marrëveshja mbi pranimin e fajësisë me numër 

PP. nr.86/2021, e datës  08.03.2021, e arritur ndërmjet prokurorit të shtetit në njërën anë si 

dhe të pandehurës me mbrojtësit të saj në anën tjetër sipas të cilës marrëveshje gjykatës i 

është rekomanduar që të pandehurën A.A, ta shpallë fajtorë dhe ti shqiptojë dënim me gjobë 

në shumë prej 1.200,oo €uro ( njëmijë e dyqind euro ). 

 

 Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 

 

Në seancën dëgjimore gjykata pas dëgjimit të palëve lidhur me marrëveshjen e mbi 

pranimin e fajësisë të arritur në bazë të nenit 233 paragrafi 21 të KPPRK-së ka marrë 

aktvendim me të cilin ka pranuar marrëveshjen e lartcekur ngase ka konstatuar se janë plotësuar 

të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë si në kuptim të nenit 233 paragrafi 18 të KPPRK-së. 

Në këtë aspekt gjykata ka konstatuar se marrëveshja mbi pranimin e fajësisë e arritur në mes të 

prokurorit të shtetit në njërën anë si dhe të pandehurës me mbrojtësin e saj në anën tjetër i 

përmbush të gjitha kushtet ligjore si dhe e njëjta është arritur në bazë të nenit 233 të KPPRK-

së, po ashtu gjykata ka konstatuar faktin se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurës është 

bërë vullnetarisht pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e saj, se pranimi i fajësisë 

mbështet në faktet dhe prova materiale e rastit konkret të cilat paraqiten në aktakuzë, siç janë: 

Procesverbali i datës 27.10.2020, Vendimi për ndërprerjen e punimeve e datës 28.10.2020 

lëshuar nga Inspekcionit të ndërtimtarisë të Komunës së Ferizajt, Fletë dorëzimi i 

dt.28.10.2020, Vendimi nr.354/007 i datës 28.10.2020 lëshuar nga Inspekcionit të ndërtimtarisë 

të Komunës së Ferizajt, Procesverbali nr.354/044 i datës 03.11.2020, Procesverbali me 

nr.354/053 i datës 18.12.2020, Procesverbali me nr.354/056  i datës 21.12.2020, Procesverbal i 

datës 22.01.2021, foto si dhe  shkresat tjera të lëndës po ashtu gjykata në këtë çështje penalo 

juridike gjeti se nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara nga neni 253 paragrafi 1 e 2 të 

KPP-ës. 

 

      Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se e pandehura A.A, 

ka kryer në vazhdimësi ka kryer veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i  

shenjave nga neni 406 lidhur me nenin 77 të  KPRK-së, në kohën, në vendin dhe mënyrën e 

përshkruar si në  pikën parë dhe të dytë në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

   

            Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
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Gjykata me rastin e matjes së dënimit ka vlerësuar që e pandehura duhet ti shqiptohet 

dënim në shumë prej 1200 €uro ( njëmijë e dyqind euro)  të cilën e pandehura obligohet ta 

paguaj në afat prej gjashtë (6) muajve konform nenit 43 paragrafi 2 të KPRK-së, në këste 

mujore nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë, ngase duke i marrë parasysh të 

gjitha rrethanat dhe provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë, 

në harmoni me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të kryeses ashtu që me 

rastin e matjes së dënimit gjykata ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë në llojin dhe 

lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 69,70,71 dhe 72 të KPRK-së ndërsa si rrethanë 

lehtësuese për të pandehurën ka marrë faktin se i njëjta ka arritur marrëveshje mbi pranimin 

e fajësisë përkatësisht ka pranuar fajësinë në një fazë të hershme të procedurës penale, e 

njëjta është penduar dhe ka shfaqur keqardhje për veprimet e saja, është nënë e tre fëmijëve, 

e njëjta ka premtuar se në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla e as vepra të tjera penale, 

po ashtu gjykata si rrethanë lehtësuese për të njëjtit ka marrë edhe rrethanat personale dhe 

karakterin e saj ku nga shkresat e lëndës shihet se për të njëjtën është hera e parë që bie 

ndesh ligjin dhe më parë nuk ka qenë e gjykuar e as dënuar me ndonjë aktgjykim të formës 

së prerë për çfarëdo vepre penale, ndërsa si rrethanë rënduese për të pandehurën gjykata 

mori  dashjen  për të kryer veprën penale që akuzohet andaj duke i marrë parasysh rrethanat 

e përmendura si më lartë gjykata konsideron se ky dënim është dënim i drejtë dhe në 

harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. Gjykata 

me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit po ashtu ka marrë parasysh edhe 

propozimin e mbrojtësit të saj me autorizim Avokatit Naim Ferati dhe propozimin e të 

pandehurës A.A, që ti mundësohet pagesa e dënimit me këse mujore  ku gjykata i ka 

mundësuar  dhe si rrjedhojë konsideron se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi me dënim me gjobë në shumë prej 1200 €uro ( njëmijë e dyqind euro)  të cilën e 

pandehura obligohet ta paguaj  me këste për periudhë prej gjashtë (6) muajve  konform nenit 

43 paragrafi 2 të KPRK-së, andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata konsideron se me 

këtë dënim mund të arrihen edhe qëllimet e dënimit nga neni 38 të KPRK-së, të cilat 

konsistojnë në parandalimin e të pandehurës nga kryerja e veprave penale dhe rehabilitimin 

e saj, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehjen e gjykimit 

shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e 

ligjit. 

 

       Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

Gjykata ka vendosur që të pandehurin ta detyrojë ta paguajë paushallin gjyqësor në 

shumën prej 20 €uro ( njëzet euro) si dhe shumën prej 30 € (tridhjetë euro) për kompensimin 

e viktimave të krimit, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve pasi që ky aktgjykim të merr 

formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm 
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Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

 2021:045502, me datë 16.04.2021 

 

 

Zyrtarja Ligjore                                                                            Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Kadishe Shabani                                                                                         Adem Shabani 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditëve, vetëm nga ana e prokurorit të shtetit përkitazi me sanksionin penal të shqiptuar 

(neni 233 par.13 i KPP-së), pas pranimit të kopjes me shkrim të kopjes me shkrim të këtij 

aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në 

Ferizaj. 

 

 

 


