
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN 
 

 

1 (3)  

   
2

0
2

0
:0

5
4

2
0

7
 

Numri i lëndës: 2020:054206 

Datë: 04.06.2020 

Numri i dokumentit:     00943373 

P.nr.306/20 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

             GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtarja Shpresa 
Emra me pjesëmarrjen e sekretares juridike Birsen Shoshani, në çështjen penale kundër të 
pandehurit Xh.G nga Prizreni, për shkak të veprës penale dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e 
paautorizuar e monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës nga 
neni 354 par.1 të  KP-së, dhe veprës penale heqja apo dëmtimi vulave zyrtare ose i shenjave 
nga neni 406 të KPRK, duke vendosur sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren, 
PP/II.nr.1980-4/19 e dt. 18.05.2020, jashtë shqyrtimit gjyqësor me datë 03.06.2020, morri 
këtë:     

A K T GJ Y K I M 
 

PRANOHET Aktakuza e Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr.1980-4/19 e dt. 
18.05.2020 ,dhe kjo gjykatë në kuptim të dispozitave të nenit 495 të KPP-së jep:   
 

URDHËR NDËSHKIMOR 
 

I pandehuri XH.G, nga i ati N., i lindur më ... në Prizren, ku edhe jeto në rr..... nr. ...., 
ish. ...., me vendqëndrim të përkohshëm  në ...., ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së 
mesme ekonomike, shqiptar , shtetas i Republikës së Kosovës.   
 

ËSHTË FAJTOR 
 

I.Se me datë 07.03.2019 në kohë të pacaktuar, në Prizren, në rr. “....” në shtëpinë e banimit të 
...., tani familjes G., i cili është aset i përfshirë në shtojcën II të Ligjit për Qendrën Historike të 
Prizrenit, dëmton ose shkatërron monumentin ose objektin e mbrojtur kulturor, në atë 
mënyrë që me rastin e inspektimit të Inspektoratit komunal dhe inspektorëve për trashëgimi 
kulturore është konstatuar se nga kjo shtëpi janë larguar një pjesë e tjegullave me çka 
shkaktohet depërtimi i të reshurave atmosferike dhe dëmtimi i strukturës së shtëpisë, është 
dëmtuar muri konstruktiv i qoshkut nga fasada ballore- jugore. 

 
Me këto veprime  ka kryer veprën penale  shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e 

monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës nga neni 354 par.1 
të  KP-së 
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II.Se me datë 28.08.2019 në kohë të pacaktuar, në Prizren, në rrugën ”....” heq ose dëmton 
vulën zyrtare apo shenjën e ngjitur nga zyrtari i autorizuar me qëllim të i sigurimit të objektit 
ose të lokaleve, në  atë mënyrë që largon shiritat me të cilët i janë ndërprerë punimet në 
shtëpinë e tij me dt. 07.03.2019, nga Inspektorati Komunal dhe inspektorët për trashëgimi 
kulturore. 

 
Me këto veprime kryen veprën penale, heqja apo dëmtimi vulave zyrtare ose i 

shenjave nga neni 406 të KPRK. 
 

Gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 41, 42, 43, 46, 73 dhe nenit 354 par. 1 të KP-së  
dhe nenit 406 të KP I shqipton: 

 
DËNIMIN ME GJOBË 

 
 Të pandehurit Xh.G për veprën e parë penale shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e 
monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës nga neni 354 par.1 të  
KP-së i shqiptohet dënimi me gjobë në lartësinë prej  200 € dhe për veprën dytë penale heqja 
apo dëmtimi vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 406 të KP i  shqiptohet dënimi me gjobë  
në shumë prej  200€.  

 

Gjykata në harmoni me nenin 80 të KP-së, të akuzuarit për veprat penale si nën I. 
dhe II. të dispozitivit i shqipton dënim unik me gjobë në lartësi prej 400€ të cilin dënim i 
pandehuri duhet ta paguaj në afat prej 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
 Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, gjykata këtë dënim do t’ia 
zëvendësoj të pandehurit me dënim me burgim, duke llogaritur 20 Euro për një ditë burgimi, 
respektivisht me  20(njëzetë) ditë burgim.  
 
 Obligohet i pandehuri që të paguaj paushallin gjyqësorë në shumë prej 20 Euro, në 
afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 
ekzekutimit të dhunshëm.  

A r s y e t i m  
 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar Aktakuzë, PP/II.nr.1980-4/19 e dt. 
18.05.2020 , kundër të pandehurit Xh.G nga Prizreni, për shkak të veprës penale  dëmtimi, 
shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë 
Republikës së Kosovës nga neni 354 par.1 të  KP-së , dhe veprës penale heqja apo dëmtimi 
vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 406 të KP dhe gjithashtu ka kërkuar që gjykata pa e 
mbajtur shqyrtimin gjyqësor të jep URDHËR NDËSHKIMOR me të cilin të akuzuarit do ti 
shqiptohet dënimi me gjobë.  

 
Pas shikimit të shkresave të lëndës dhe provave që gjinden në shkresat e lëndës, 

gjyqtari në harmoni me dispozitat e nenit 495 të KPP-së, gjeti se janë plotësuar kushtet nga 
neni 493 të KPP-së  dhe në  harmoni me nenin 495 paragrafi 1 të KPP-së, vendosi që ta pranoj 
kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor. 
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Gjykata konsideron se provat e bashkëngjitura në shkresat e lëndës si: vendimi nr. 
7/2019 të dt. 11.03.2019, nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit-Inspektorati i 
trashëgimisë kulturore;  procesverbali  i inspektimit  me nr. ...., të dt. 28.07.2019, ora 12:00  si 
dhe  foto dokumentacioni dhe shkresat tjera në lëndë janë prova të besueshme mbi bazën e 
të cilave vërtetohet se i akuzuari është kryes i veprës penale për të cilën akuzohet.           

 
Vendimi mbi paushallin gjyqësorë (shpenzimet procedurale) është marrur në kuptim 

të dispozitave të nenit 450, 451 dhe 453 të KPP-së.  
 
Me sa u tha më lartë, në kuptim të dispozitave të nenit 495 të KPP-së, u vendos në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.        
      

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  
 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

P.nr.306/20 e dt. 03.06.2020 
2020:054206, 04.06.2020 

  

Sekretare Juridike                         Gjyqtarja  

Birsen Shoshani                  Shpresa Emra  
 
 
 
 
 
UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi është i lejuar kundërshtimi në afat prej 8 (tetë) 
ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit.    
 

 

 


