
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË 
 

 

1 (3)  

   
2
0
1
8
:0
4
9
8
8
3

 

Numri i lëndës: 2018:049882 

Datë: 18.10.2019 

Numri i dokumentit:     00587308 

 

              P.nr.842/17 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Prizren – dega në Suharekë, Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. 

Juridike F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit R. Ll. nga fshati T., për  shkak të 

veprës  penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave  nga neni  414 të KP, duke 

vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr.2017-3/17, në seancēn gjyqësore të 

mbajtur me dt.16.10.2019, në prezencë të PSH Besim Susuri, të akuzuarit, mbrojtësit av.I. Xh.-

K. ,muarrë dhe publikisht shpalli , ndërsa me daten 18.10.2019 përpiloi këtë: 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari R. Ll. , nga i ati E. , e ëma Q. , i lindur  me dt. 16.07.1944, nga fsh. T. , ku 

dhe tani jeton, , i ve , baba i 10 femijeve  , i gjendjes  jo të mirë ekonomike, shqiptar, shtetas  i 

Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 
 

    Se prej datës së pavërtetuar e gjerë  më datën 11.07.2017,në fshatin T., komuna e 

Suharekës, në shtëpinë e tij familjare, me qëllim te ndërhyrjes së paautorizuar në njësorin 

elektrik me nr. 639......, pas shkyqjes se bërë, ka dëmtuar pllomben distributive, nr i pllombes 

AR......, dhe është rikyqur në rrjete në mënyrë ilegale, duke dëmtuar vulën zyrtare apo shenjën 

e ngjitur nga zyrtari i autorizuar i “KEDS”, Distrikti në Prizren, ashtu që ka bërë ndërhyrje të 

paautorizuar në paisjet matëse elektrike.  

 

- Këso dore  ka kryer veprën penale  heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave   nga 

neni 414 të  KP. 

 

Gjykata  duke aplikuar nenet 85,86, e në lidhje  me nenin 414 të KP dhe neneve 498 dhe 

499 të KPP, të akuzuarit,  i shqipton: 
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VËREJTJE GJYQËSORE 
 

Obligohet i akuzuari me shpenzimet e procedurës në emër te paushallit gjyqësor 

shumen prej 20 € , dhe në emër të taksës për kompenzim të viktimave 30 €. 

 

 E dëmtuara KEDS në Prizren, për realizimin e kërkeses pasuroro juridike udhëzohet  në 

kontest  te rregullt civil. 

A r s y e t i m 

                                                                            
PTH në Prizren  kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzë PP/II.nr.2017-3/17 të dt. 

21.12.2017, kundër të akuzuarit R. E. Ll. nga fshati T. , për  shkak të veprës  penale heqja apo 

dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 414 të KP,  aktakuzën gjatë seancës  gjyqësore  

e ka përfaqësuar PSH Besim Susuri , i cili  në seancë  gjyqësore ngel pranë të dhënave  si në 

aktakuzë, që i akuzuari të  shpallet  fajtor dhe  të  denohet   sipas ligjit. 

Av. I. Xh. –K. ka kërkuar nga gjykata që të vlersoi si rrethana lëhtësuese pranimin e 

fajsisë,gjendjen e rënd shëndetsore dhe ekonomike ,moshen e shtyer,faktin se është duke 

kompenzuar dëmin sipas marrveshtjes me të dëmtuaren KEDS. 

       Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 16.10.2019 dhe në vetë pranimin nga 

ana e të akuzuarit, ka vërtetuar këte gjendje faktike:  

       Në tërsi është vërtetuar se prej datës së pavërtetuar e gjerë  më datën 11.07.2017,në 

fshatin T., komuna e Suharekës, në shtëpinë e tij familjare, me qëllim të ndërhyrjes së 

paautorizuar në njësorin elektrik me nr. 639......., pas shkyqjes së bërë, ka dëmtuar pllomben 

distributive, nr i pllombes AR......, dhe është rikyqur në rrjete në mënyrë ilegale, duke dëmtuar 

vulën zyrtare apo shenjën e ngjitur nga zyrtari i autorizuar i “KEDS”, Distrikti në Prizren, 

ashtu që ka bërë ndërhyrje të paautorizuar në paisjet matëse elektrike. 

        Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 të KPP në shkresat e lēndës  nuk ka gjetur  

ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë vullnetarisht në 

shqyrtimin gjyqësor, pranimi është mbështetur në faktet e qështjes qē përmban aktakuza siq janë:  

procesverbalin e rikyqjes ilagale nr.24....... të datës 12.07.2017, në foto dokumentacion dhe 

shkresa tjera në lëndë. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis ne shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e të akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit nga neni 248 paragrafi 

1,nga se nuk egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e 

procedurēs penale nga 253 te KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka 

ardhur nē përfundim se me veprimin e të akuzuarit formohen të gjitha elementet  e qënjes  së 

veprës penale  heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave    nga neni 414 të KP, gjykata 

ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia shqiptoi  dënimin vërejtje gjyqësore. 

 

Gjykata gjatë marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlerësuar tē gjitha rrethanat nē 

kuptim të nenit 85 dhe 86 të KPP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari  ka pranuar në tërsi vepren e 

kryer, është penduar për veprën e kryer, është i sëmur,moshen e shtyer,më parë i pa denuar ,të 

dëmtuares po i kompenzon dëmin kurse rrethanë rënduese  nuk gjeti. 
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Vendimi mbi kërkesën pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463 te KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u morë në kuptim të nenit 450 dhe 452 të KPP. 

 

Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë 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 NË SUHAREKË, 

                            P.nr. 842/2017 tē dt.16.10.2019 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 


