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Numri i lëndës: 2020:102952 

Datë: 03.06.2021 

Numri i dokumentit:     01847181 

                                                                                                                                                                                                                                

P.nr.370/20 

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 R. H. M. nga Suhareka Rr.”Xh. 

S.”, Personi juridik “ M.” SHPK në Suharekë dhe D. M. M. nga fsh. S.,  për shkak të veprave 

penale  ndërtim pa leje  nga neni 359 par. 4 lidhur  me par. 2 dhe 3 , heqja apo dëmtimi i vulave 

zyrtare  ose i shenjave nga neni 406 të KP, duke vendosur sipas aktakuzës së PTH në Prizren 

PP.II.nr.1262-13/20 të dt. 11.11.2020, në seancēn gjyqësore të mbajtur me dt.31.05.2021, në 

prezencë të PSH Shahadin Destani, të akuzuarve R. M. ,D. M.  dhe të autorizuarit  të Personit 

juridik ”M.” Shpk  av. N. B., mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me daten 03.06.2021 përpiloi 

kētë:  

 

A K T GJ Y K I M 

  

 Të akuzuarit: 

1. R. M., nga i ati H.,  e ëma H.,  e lindur  V.,  i lindur  me dt. 20.11.1977, nga Suhareka,  

ku dhe tani jeton,  i martuar baba i dy fëmijve, ka të kryer shkollen fillore, tregëtar,  i 

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

Republikës së Kosoves. 

 

2. Personi Juridik “M.” SHPK, me pronar R. M. ,me numër  të  biznesit .........  me seli 

në  Suharekë ,Rruga “Xh. S.”të cilen e përfaqson av.N. B. nga Suhareka. 

 

3. D. M. nga i ati M., e ëma F. e lindur  K., i lindur me dt. 14.08.1972 nga fshati S., ku 

dhe tani jeton, i martuar babai  4 fëmijve, ka të mbaruar arsimin e  mesëm,  puntor 

ndertimtari,  me numër personal ................., shqiptar shtetas i Republikës  së 

Kosoves. 

 

JANË FAJTOR 

 

I akuzuari R. M. si person përgjegjës i personit juridik. 

 

I. Se prej datës 07.05.2020 deri në perfundimin e objektit  ndërtimor në Suharekë, Rr. 

“L.” i pandehuri si pronar  dhe person përgjegjës i subjektit juridik “M.” SHPK me numër të 

biznesit ........... në cilesi të invesitorit  ndërton  objektin  afarist  pa leje  ndërtimi në ngastren  

katastrale  ......-., e cila evidentohet  pronë publike  në emër të Republikës së Kosoves, duke 

vepruar  në kundërshtim me nenin  14 të ligjit   për ndërtim  04/L-110 të Republikës  së  Kosovës  

edhe për kundër faktit  se  inspektoriati komunal në Suharekë,  sipas procesverbalit me numër 
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...... të dt. 07.05.2020  dhe numër ...... të dt. 01.06.2020  ia nderpresin punimet  të pandehurit , 

poashtu  është urdhëruar ti ndërpres  të gjitha punimet edhe në bazë të aktvendimit  nr. 09-... të 

dt. 27.05.2020,  i pandehuri duke mos respektuar  vendimin e lartëcekur, vazhdon ne realizimin 

e punimeve duke punuar  konstruksionin e objektit  me etazhitet P+1 pa leje ndërtimi, e të  cilin 

objekt e përfundon në tërsi. 

 

Me këto veprime  ka kryer vepren penale  ndërtim pa leje  nga neni 359 par. 4 lidhur  me 

par. 2 dhe  3 të KP. 

 

II. Prej datës  01.06.2020  deri në përfundim të objektit ndërtimor në Suharekë Rr.”L.” i 

pandehuri  si pronar dhe person përgjegjës i subjektit  juiridik “M. “ SHPK  me numër  të  biznesit 

.............. në cilësi të invesitorit, me dashje dëmton heq shiritat rrethues në ngastren katastrale 

........, e cila evidentohet në emër të  Republikës së  Kosovës  e të cilet shirita janë vendosur nga 

inspektorati i Ndertimit të  Komunës  së Suharekës me dt. 01.06.2020, sipas procesverbalit  ....., 

duke vazhduar me realizimin e punimeve ndërtimore deri në përfundim të objektit ndërtimor. 

 

Me këto veprime ka  kryer vepren penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare  apo 

shenjave  nga neni 406 të KP. 

 

I akuzuari personi juridik “M.” SHPK  

 

III.Se prej datës 07.05.2020 deri në perfundimin e objektit  ndërtimor në Suharekë, Rr 

“L.” i pandehuri si pronar  dhe person përgjegjës i subjektit juridik “M.” SHPK me numër të 

biznesit ......... në cilesi të invesitorit  ndërton  objektin  afarist  pa leje  ndërtimi në ngastren  

katastrale  .....-., e cila evidentohet  pronë publike  në emër të Republikës së Kosoves, duke 

vepruar  në kundërshtim me nenin  14 të ligjit   për ndërtim  04/L-110 të Republikës  së  Kosovës  

për kundër faktit  se  inspektoriati komunal në Suharekë,  sipas procesverbalit me numër ..... të 

dt. 07.05.2020  dhe numër ...... të dt. 01.06.2020  ia nderpresin punimet  të pandehurit  poashtu  

është urdhëruar ti ndërpres  të gjitha punimet edhe në bazë të aktvendimit  nr. 09-... të dt. 

27.05.2020,  i pandehuri duke mos respektuar  vendimin e lartëcekur, vazhdon ne realizimin e 

punimeve duke punuar  konstruksionin e objektit  me etazhitet P+1 pa leje ndërtimi, e të  cilin 

objekt e përfundon në tërsi. 

 

Me keto veprime  ka kryer vepren penale  ndertim pa leje  nga neni 359 par. 4 lidhur  me 

par. 2 dhe  3 te  KP. 

 

IV.  Prej datës  01.06.2020  deri në përfundim të objektit ndërtimor në Suharekë Rr.”L.” 

i pandehuri  si pronar dhe person përgjegjës i subjektit  juiridik “M. “ SHPK  me numër  të  

biznesit ........... në cilësi të invesitorit, me dashje dëmton heq shiritat rrethues në ngastren 

katastrale ......-., e cila evidentohet në emër të  Republikës së  Kosovës  e të cilet shirita janë 

vendosur nga inspektorati i Ndërtimit të  Komunës  së Suharekës me dt. 01.06.2020, sipas 

procesverbalit  ......, duke vazhduar me realizimin e punimeve ndërtimore deri në përfundim të 

objektit ndërtimor. 

 

Me këto veprime ka  kryer vepren penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare  apo 

shenjave  nga neni 406 të KP. 

 

 

 

I akuzuari  D. M.. 
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V. Se prej datës  07.05.2020 deri në përfundim të punimeve ndërtimore  si pronar  i 

biznesit  “L. G.” në Suharekë në cilësi të personit, i cili është kontraktor apo person përgjegjës  

në subjektin juridik i cili është kontraktor ne kryrjen e punës,  i pandehuri pa  kërkuar lejen e 

ndërtimit  nga  invesitori  R. M. kur me ligj kërkohet një leje e till në rastet  e ndërtimit 

,kontrakton dhe në cilesi të punëkryesit  ndërton  objektin afarist  pa leje  ndërtimi  në ngastren 

katastrale  ......-. e cila evidentohet në emër te  Republikës së  Kosovës. 

 

Me këto veprime  ka kryer vepren penale  ndërtim pa leje  nga neni 359 par. 1  të KP. 

 

Andaj gjykata  në përputhje me nenet 37,38,39,40,42,43,69,70,71,72, 359 par. 4 lidhur  

me par. 2 dhe  3,  406 dhe 359 par. 1 të  KP dhe nenit 365,452 dhe  463  të KPP të akuzuarit, i : 

 

GJ Y K O N 

 

Të akuzuarin  R. M. 

   

Për veprën penale  si ne dispozitivin  nën I të aktgjykimit denim me  burg  në kohëzgjatje 

prej  3 muajsh.Me pëlqimin e të akuzuarit denimi me burgim zavendësohet me denim me gjobë 

në shumë 1000€. 

Për veprën penale si ne dispozitivin nën  II  të aktgjykimit denim me gjobë  në shumë 

400 €,  

 

Të  akuzuarin  personi juridik “M. “SHPK  

 

Për veprën penale  si në dispozitivin nën  III të aktgjykimit denim me gjobë në shumë 

3000 €. 

Për  vepren  si ne dispozitivin nen  IV të aktgjykimit denim me  gjobë  në shumë 500 € 

te cilat duhet te paguhen ne afat prej 15 ditesh, pas plotefuqishmeris së aktgjykimit. 

 

Të akuzuarin D. M.  

 

Për veprën si ne dispozitivin nën V të aktgjykimit denim me burg  në kohëzgjatje prej  60 

ditesh ,me pëlqimin e të akuzuarit denimi me burgim prej 60  ditesh i zëvendësohet me denim 

me gjobë në shumë prej  500 €,dhe denim me  gjobë  në shumë  200 €. 

 

Në zbatim te dispozitave të nenit  76  të denimit  për  bashkim të veprave penale të 

akuzuarve, u shqipton: 

 

DENIM UNIK 

 

Të  akuzuarit  R. M.  denim unik me gjobë në shumë prej  1400 €. e cila duhet të paguhen 

në afat prej  15 ditesh pas plotfuqishmeris së aktgjykimit, nëse gjoba nuk paguhet në afatin e 

dhënë do ti zëvendësohet me denim me burg  duke llogaritur për  20 € gjobë  një ditë burgim. 

 

 

 

 

Të  akuzuarit “M.” SHPK denim unik me  gjobë në shume prej  3500 € e cilat duhet te 

paguhen ne afat prej 15 ditesh, pas plotefuqishmeris së aktgjykimit. 
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Të akuzuarit D. M.  denim unik me gjobë në shumë prej 700 €. e cila duhet të paguhen 

në afat prej  15 ditesh pas plotfuqishmeris së aktgjykimit, nëse gjoba nuk paguhet në afatin e 

dhënë do ti zëvendësohet me denim me burg  duke llogaritur për  20 € gjobë  një ditë burgim. 

 

Obligohen te akuzuarit secili veq e veq  në emër të paushallit gjyqsor të paguajnë  shumën 

me nga  20 € dhe takses per kompenzim të viktimave e krimit  shumen  me nga  30 €. 

 

Në pajtim  me nenin 359 par. 5  objekti ndërtimor pa  leje të rrënohet dhe shpenzimet  ti 

bartë kryrësi. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH nē Prizren me aktakuzen PP.II.nr.1262-13/20 të dt. 11.11.2020, ka akuzuar  R. H. 

M. nga Suhareka Rr.”Xh. S.”,dhe Personin juridik “ M.” SHPK në Suharekë,  për shkak të 

veprave penale  ndërtim pa leje  nga neni 359 par. 4 lidhur  me par. 2 dhe 3 , heqja apo dëmtimi 

i vulave zyrtare  ose i shenjave nga neni 406   tē KP, si dhe D. M. M. nga fsh. S. për vepren 

penale  ndërtim pa leje  nga neni 359 par. 1  të KP. 

 

Aktakuzën në shqyrtim gjyqësore e ka përfaqësuar PSH Shahadin Destani, i cili  në 

tërsi ngel  pran të dhënave  si ne  aktakuzë, me kërkesë qē të akuzuarit  të shpallen fajtor dhe të 

denohen sipas ligjit. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.31.05.2021 dhe nga vetë pranimin nga 

ana e të akuzuarve  R. M. , D. M. dhe të autorizuarit të Personit Juridik “M.” Shpk av.N. B.  ka 

vërtetuar  gjendjen faktike si në dispozitivet I,II,III,IV dhe V të aktgjykimit . 

 

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

pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se të akuzuarit kanë 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,të udhëzuar për 

pasojat dhe favoret e pranimit të fajsisë dhe në përputhje me provat siq janë:  deklaratat e 

dëshmitarave H. M., J. Rr., s. V., A. K. dhe H. G., kppja e planit nr. P-72116046-.....-. e dt. 

15.10.2020, procesverbali  i inspektoratit të Ndertimtaris  nr. 09 nr. ... i dt. 07.05.2020, nr. 09 nr. 

... i dt. 01.06.2020, aktvendimi  i lëshuar nga Drejtoria për  Urbanizem dhe planifikim Hapsinor 

i Komunës së Suharekës nr. 07 nr. .../...-18998 i dt. 13.07.2020, 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 R. M. dhe “M.”Shppk formohen të gjitha elementet  

e qensore të veprave penale ndërtim pa leje  nga neni 359 par. 4 lidhur  me par. 2 dhe 3 , heqja 

apo dëmtimi i vulave zyrtare  ose i shenjave nga neni 406  të KP, ndërsa në veprimet e të akuzuarit 

D. M. elementet qensore të vepres penale  ndërtim pa leje  nga neni 359 par. 1  të KP-së , për 

qka  gjykata ka vendosur të akuzuarit ti shpallë fajtor dhe iu shqiptoi denimin siqë është cek në 

dispozitiv të aktgjykimit. 
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  Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlerësuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69 dhe 70 të KP-së  dhe nenit 9 dhe 10 të Ligjit për përgjegjësin e personave juridik për 

veprat penale. 

 

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

kanë patur qëndrimin korrekt ndaj gjykatës, janë penduar pēr vepren e kryer, me parë nuk kanë 

renë ndesh me ligjin,fuqin ekonomike të tyre,  ndërsa rrethanë posaqerisht rënduese  nuk gjeti. 

Gjykata ka vlerësuar si rrethana posaqerisht lehtësuese pranimin e fajsisë në përputhje me nenin 

71 par.1 pika 1.3 të KP –së dhe ka shqiptuar denim nën minimumin e paraparë ligjor e brenda 

kufive të zbutjes të parapara me nenin 72 par.1 pika 1.6 të KP-së  dhe nenin 10 par.3 të Ligjit për 

përgjegjësin e personave juridik për veprat penale,e bindur se edhe me denimin e shqiptuar do të 

arrihet qëllimi i denimit i proklamuar me nenin 38 të KP-së 

 

 Vendimi për rrënimin e objektit u mor konform nenit 359 par.5 të KP-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit  452   të KPP. 

 

 Vendimi  me të cilin është janë obliguar të akuzuarit që të bëjën 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 

 

2020:102952, 03.06.2021 

  

 

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. 


