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Numri i lëndës: 2020:072850 

Datë: 14.11.2022 

Numri i dokumentit:     03641951 

 

 

P.nr.391/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti 

i Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Ferki Xhaferi, me pjesëmarrjen e 

zyrtares ligjore Nazmije Maxhera, në çështjen penale kundër të pandehurit  B. M.  nga fshati P. 

Komuna e  Vushtrrisë, për shkak të veprës penale Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i 

shenjave nga neni 406 par.1 të KPRK-së duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë - Departamentit të Përgjithshëm PP-II.nr.4077/19 e datës 12.03.2020, 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik të datës 31.10.2022, në praninë e Prokurores të shtetit 

Slavica Mavric dhe të pandehurit B. M. me datë 31.10.2022, publikisht shpalli ndërsa me datë 

14.11.2022 përpiloi, këtë:  

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I PANDEHURI: B. M. nga babai H. nena Xh. i lindur me 04.06.1960, ne fshatin P.- V.- ku 

dhe tani jeton, me numër personal 1004354202, i gjendjes se mesme ekonomike, ka te kryer 

shkollën e mesme, shqiptar, shtetas i Republikës së  Kosovës,  

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Me datën 19.11.2019, rreth orës 13:00 , në fshatin P. —V. ne rrugën : "Z.P. pa autorizim 

ka dëmtuar dhe ka hequr shenjen zyrtare te vendosura nga ana e personave te autorizuar me 

qellim te sigurimit te objektit, dhe atë ne mënyre qe ditën e lartcekur ka hequr shenjen zyrtare - 

shiritin te cilën e kane vendosur nga ana e Inspektoreve për Ndërtimtari komunale e Komunës 

se Vushtrrisë si shenje e ndalimit te punëve ne objektin te cilin e ndërtonte i pandehuri e për te 

cilën nuk ka poseduar leje për ndërtim, pas se cilës ka vazhduar me punën respektivisht ndërtimin 

e objektit, 

 

Me këtë ka  kryer veprën penale Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga 

neni 406 par. 1 të KPRK-së .    

Andaj, gjykata duke u  bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 17, 21, 38, 43, 69, 70 dhe nenit 406 par.1 

të KPRK-së dhe nenit 365, 450, 463 të KPPK-së, e:  

 

GJ Y K ON 

 

Me dënim me DËNIM ME GJOBË në shumen prej treqind euro (300€), e cila gjobë  do të 

ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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DETYROHET i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 30 euro 

(tridhjetë euro) ndërsa në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën prej 30 

€ (tridhjetë euro).   

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzë PP-

II.nr.4077/19 e datës 12.03.2020, kundër të pandehurit B. M. nga fshati P. komuna e V. për shkak 

të veprës penale, Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 406 par. 1 të KPRK-

së. Gjykatës i është propozuar qe te pandehurit ti shqiptohet urdhërit ndëshkimor pa mbajtjen e 

shqyrtimit gjyqësor.     

 

Gjykata ka nxjerr aktgjykimin me urdhër ndëshkimor me datë 24.06.2020 ndaj te cilit i pandehuri 

ka ushtruar kundërshtim te cilin i pandehuri e ka titulluar si ankesë por qe nga përmbajtja është 

kuptuar se behet fjalë për kundërshtim. Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor për 

datë 14.06.2022  në të cilën seancë i pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë.  

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Prokurori i shtetit gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor në fjalën hyrëse ka deklaruar se Prokuroria 

Themelore ne Mitrovice ka ngritur aktakuze kundër B. M. për veprën penale ne baze te provave 

te cilat i bashkëngjiten kallëzimit penal, ne baze te procesverbalit ne vendin e ngjarjes, nga 

Inspektoriati Komunal i Nderitmit ne V. i përpiluar me datën 19.11.2019, me 27.11.2019, me 

10.12.2019, dhe 13.12.2019, ku është vërtetuar se shenja zyrtare – shiriti, te cilin e ka vu 

inspekcioni për pengimin e ndërtimit te mëtutjeshëm ne objektin qe ka qene, e ka larguar e qe i 

pandehuri edhe pas asaj ka vazhduar te punoj ne objekt edhe pse nuk e ka pasë lejen për ndërtim, 

prova këto qe do ti paraqesim gjate këtij shqyrtimi gjyqësor me çka do te vërtetojmë kryerjen e 

kësaj vepre penale.   

  

Në fjalën përfundimtare prokurorja e shtetit ka deklaruar se Prokuroria Themelore ne Mitrovice, 

mbetet ne tërësi pranë aktakuzës se ngritur kundër te pandehurit B. M. për veprën e kryer penale 

Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave, dhe ne ven te nenit 414 te Kodit te vjetër 

penal, ndërsa kryerja e veprës penale është bere ne kohen kur ka hyre ne fuqi Kodi i ri penale, 

andaj beje precizimin se vepra penale e kryer është nga neni 406 i Kodit te ri penal te Republikës 

së Kosovës. Konsiderojmë se ne shqyrtimin kryesor gjyqësor pa dyshim është vërtetuar gjate 

administrimit te provave se i pandehuri e ka kryer veprën penale ne mënyrën e përshkruar si ne 

aktakuze. Mirëpo është pa dyshim se nga ana e Inspektoratit te Ndërtimtarisë me date 

08.05.2019, me numër 24 është lëshuar Aktvendimi për ndaljen e punimeve ne garazhen 

kontestuese te cilën i pandehuri ne atë kohe  ka ndërtuar andaj edhe inspektoret e kane vene 

shiritin si shenje se punimet duhet ndaluar, derisa i njëjti te ketë lejen për ndërtim. Me rastin e 

dëgjimit te inspektorëve te ndërtimtarisë S. M. dhe E. H., te njëjtit kane deklaruar se tri here kane 

shkuar tek vendi ku ndërtohej garazha dhe aty fillimisht me date 19.11.2019, kane vërtetuar se 

është larguar shiriti nga objekti, i cili i ka ndaluar punimet, por punimet kishin vazhduar te bëhen, 

te njëjtit përsëri e kanë vizituar punishten me date 27.11.2019, dhe me date 10.12.2019, dhe kane 

vërtetuar se gjate tere kësaj kohe i pandehuri i ka kryer punimet pa ndalur. Për këto deklarata te 

dëshmitareve ekzistojnë edhe procesverbalet te cilat vërtetojnë gjendjen faktike te vendit te 

ngjarjes te cilat procesvebale i janë bashkangjitur gjykatës si prova materiale.  
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Dëshmitari L. Z. te cilin i pandehuri e ka propozuar si dëshmitar, ne gjykate ka deklaruar se nuk 

e di se kush i ka larguar shenjat me te cilat është ndaluar punimi i objektit. Duke marre parasysh 

provat e lartcekura pa dyshim është vërtetuar se i pandehuri e ka kryer veprën penale ne mënyrën 

e përshkruar, ashtu qe edhe vete ne shqyrtimin fillestar dhe ne shqyrtimin e sotëm përfundimtar 

ka deklaruar se vetëm para një viti i ka siguruar dokumentacionin e kërkuar dhe ka marre lejen 

e ndërtimit. Andaj i propozoj gjykatës qe duke marre parasysh te lartcekurat te pandehurin ta 

shpalle fajtore dhe ta dënoj sipas ligjit. 

 

I pandehuri në fjalën hyrëse ka deklaruar se nuk e ndjeje veten aspak fajtor sepse nuk jam marre 

me ate pune dhe ja kam dhene  nderrmarresit Lulzim Zeka i cili ka pase per obligim me ndertu, 

sepse une kam qene duke i nxjerre dokumentat. 

 

Kurse ne fjalën  përfundimtare ka deklaruar se punët te cilat kane vazhduar kohe pas kohe nuk 

jam unë qe kam vendose kur me u ndale e kur me u lëshu puna, lejen e ndërtimit ende nuk e kam 

marre, me punu jam duke punuar, unë mendoj qe jam i pafajshëm sepse punë kryesi im i ka 

vazhduar punimet dhe krejt këto pune i ka pështjellë. Përndryshe veten time se le fajtore me 

asgjë.  

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor  

 

Gjykata me rastin e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në pajtim me nenin 7 të KPPK-së ka 

administruar provat të propozuara nga palët, përfshirë:- Dëgjimin e dëshmitarit L. Z. i cili në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar : Unë nuk e di, kur kam shku nuk ka pasë shenja dhe 

unë vetëm e kam krye punën time por qe nuk e di se kush ka mundur te i hjek shenjat. Kane 

ardhur  inspeksioni na e kane ndërpre punën, me vone pas një jave me ka thirre i pandehuri dhe 

me ka thënë hajde me vazhdua punën sepse jam marre vesh me inspekcionin, kurse unë i kam 

kryer punën e ndërtimit te vrazhdë.  

 

Provat materiale  

 

Nga provat materiale gjykata ka administruar provat si ne vijim: procesverbali i Inspektoratit te 

Ndërtimit i date 27.11.2019, procesverbali i Inspektoratit te Ndërtimit i date 10.12.2019,  

procesverbali i Inspektoratit te Ndërtimit i date 19.12.2019, është bërë vështrim ne foto-

dokumentacionin ne katër shtojca, si dhe vendimi mbi ndërprerjen e punimeve i date 08.05.2019.   

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet  

 

Faktet jokontestuese   

 

- Është fakt jo kontestues se në datat e lartë cekura dhe vendin e cekur si ne aktakuzë kanë 

ndodhur inspektimet dhe kanë qenë te hequra shenjat zyrtare. 

 

- Është fakt jo kontestues se si rezultati i këtyre heqjeve te shenjave,  punët ndërtimore nuk 

jane ndalur gjegjsesht përkundër ndalesës se inspeksionit i pandehuri ka vazhduar 

punimet ndertimore gje te cilen nuk e ka mohuar as i pandehuri.  
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Faktet e lartcekura nuk janë kontestuar nga palët. Përveç kësaj faktet vërtetohen edhe nga provat 

e administruara në shqyrtimin gjyqësor që janë pjesë e kësaj lënde penale. 

 

Fakti se kanë ndodhur heqja e shenjave zyrtare, vërtetohet edhe nga procesverbalet e bëra nga 

ana e inspeksionit ndërtimor të komunës së Vushtrrisë. 

Faktet kontestuese 

 

Për gjykatën mbetet kontestuese deklarata e dhënë nga i pandehuri në fjalën hyrëse dhe fjalën 

përfundimtare të shqyrtimit gjyqësor, e cila deklaratë kishte për qëllim shmangien nga 

përgjegjësia penale, edhe pse i njëjti në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ka ndodh 

që shenjat e vendosura nga inspektoret janë hjekur por qe per ato qe kane qen poshtë sipas te 

pandehurit “i ka kapur një kamion dhe i ka tërhequr zvarr” pretendim te cilit gjykata nuk mundi 

ti fal besim pasi qe jo vetëm ne përdhese por edhe ne kat ka pasur shenja te inspektoreve por qe 

edhe ato janë heq.  

 

Vlerësimi i provave nga gjykata        

               

Gjykata pas analizimit me shumë kujdes të të gjitha provave të administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor ka ardhur në përfundim se duhet ti falet besimi i plotë procesverbaleve te inspektoreve 

komunal të Vushtrrisë te cilat vërtetohen edhe nga pohimet e te pandehurit i cili nuk e mohon se 

janë vendosur shenjat – shiritat por qe pretendon se ai vet nuk i ka heq përndryshe nuk ka 

prezantuar as një prove se ai vet nuk i ka heq ato shenja e as gjykata nuk ka gjet as një dëshmi 

se kanë mund te hiqen ndryshe shiritat vetëm me dashje edhe vetëm nga ana e te pandehurit. 

Madje kjo vërtetohet edhe nga deklarata e dëshmitarit te cilin vet i pandehuri e ka propozuar qe 

te dëgjohet deklaratë e cila ishte në përputhje të plotë në edhe me provat materiale të cilat gjenden 

në shkresat e lëndës. 

 

Për gjykatën deklarata e të pandehurit në fjalën hyrëse dhe perfundimtare, me rastin e marrjes në 

pyetje gjatë shqyrtimit gjyqësor ishte, kontestuese, jo e plotë, jo bindëse, jo konsistente dhe 

kishte për qëllim shmangien nga përgjegjësia penale dhe këtyre deklaratave gjykata nuk ja fali 

besimin.  

  

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se kjo vepër penale është e 

sanksionuar me dënim me gjobë ose me dënim me burgim deri në tre (3) vite, andaj duke 

vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese, kjo gjykatë si rrethanë rënduese ka gjetur rrezikimin 

apo dëmtimin e vlerës së mbrojtur në këtë rast vlerën e mbrojtur shoqërore dhe atë shenjave 

zyrtare. Si rrethanë lehtësuese gjykata ka gjet rrethanat personale dhe karakterin e personit te 

dënuar, faktin se i pandehuri është sjell ne mënyrë korrekte, me përgjegjësi ka bashkëpunuar dhe  

i është përgjigjur thirrjeve te gjykatës.   

 

Gjykata duke vlerësuar të gjitha këto rrethana ka gjetur se, edhe me këtë dënim të shqiptuar ndaj 

të pandehurit do të arrihet qëllimi i dënimit, si ne nenin 38 te KPRK-së, që të parandalojë 

kryerësin nga kryerja e veprave tjera penale në të ardhmen, të bëjë rehabilitimin në rastin konkret, 

që i pandehuri në të ardhmen të kenë kujdes të shtuar, që të mos bien në kundërshtim me ligjin, 

dhe t’i parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 
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Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e ka marrë në bazë të 

nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 dhe nenin 39 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin 

e Viktimave të Krimit, ndërsa vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka 

marrë në bazë të nenit 450 par 2 nën par 2.6 të KPPK-së. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në arsyet e lartshënuara ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.391/20, datë: 14.11.2022   

       Zyrtarja Ligjore                                                                    Gjyqtari i vetëm gjykues 

      Nazmije Maxhera                                                                           Ferki Xhaferi 

                                                                                                                                                                

  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mundë të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit të Kosovës, në afat prej pesëmbëdhjete (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të 

aktgjykimit. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për 

gjykatën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


