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Numri i lëndës: 2022:210970 

Datë: 18.11.2022 

Numri i dokumentit:     03663939 

 

P.nr.202/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

- GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Penal, me gjyqtarin e vetëm gjykues Fatos Sejdijaj, 

bashkëpunëtoren profesionale Sandra Fazliu dhe procesmbajtësen Florije Gucati, duke 

vendosur ne çështjen penale ndaj të pandehurës E., K., nga ...-Republika e Shqipërisë, tani 

me vendqëndrim në Prishtinë Rr.”....” Kodra e Trimave, 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 Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës Nr.06/L-074 (tutje:KPRK), e akuzuar sipas aktakuzës sё Prokurorisë Themelore nё 

Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm PP-II.nr.2055/2022 tё datës 13.10.2022, në të cilën 

prezent ishin prokurori i shtetit Arjan Xhema, e pandehura E., K.,, mbrojtësi i saj sipas 

detyrës zyrtare Av.Imer Ahmetaj, me datë 07.11.2022 e mori dhe publikisht e shpalli, 

ndërsa më datën 18.11.2022, e përpiloi këtë : 

A K T GJ Y K I M 

-  E pandehura E., K., nga babai .. dhe nëna .., mbiemri i vajzërisë ... e lindur me datë .... në 

fshatin ...-Republika e Shqipërisë, tani me vendqëndrim në Prishtinë Rr.”....” Kodra e 

Trimave, me numër personal - ...., me letërnjoftim numër .... shqiptare, shtetase e 

Republikës se Shqipërisë, nuk ka të kryer asnjë nivel të shkollimit, din shkrim-lexim jo 

mjaftueshëm, e pamartuar, e punësuar në lokalin e Muzikës “...”, në Vushtrri-valltare, e 

gjendjes së mesme ekonomike. 

- Ë SH T Ë   F A J T O R E - 

- SEPSE : Më datë 12.10.2022 rreth orës 07:20 në në fshatin ....-Komuna Skenderaj, ka 

dëmtuar monumentin e mbrojtur kulturor e historik Kompleksin Memorial “Adem 

Jashari”, në atë mënyrë që në auto taxi ka ardhur deri të kompleksi memorial “Adem 

Jashari”, i është afruar memorialit të komandantit Adem Jashari dhe këtë rast me dhunë ka 
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hequr nga pllaka e varrit fjalët A, D, E, M e SH, i ka marrë me vete dhe i ka vendosur në 

çantën  e saj, e pastaj shkronjat e caktuara , me vërtetimin e lëshuar i janë marrë.  

-  Me kёtë ka kryer veprën penale–Dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar  e 

monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës nga neni 354 

par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

- Andaj, gjykata nё bazë tё kësaj dispozite ligjore dhe neneve : 4, 38, 39, 40, 43, 69, 70 dhe 79 

tё KPRK-sё, e lidhur me nenet 450 par.2 nënpar.2.6, 453 par.1, si dhe nenit 365 tё KPP-sё  të 

pandehurën :   

- E  GJ Y K O N -  

I.- Me Dënim me Gjobë në shumën prej Dymijë e pesëqind (2,500.00) Euro, të cilën shumë 

është e obliguar që ta paguajë në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditëve, prej ditës së 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

II.- Të pandehurës i ndërpritet masa e paraburgimit me datë 07.11.2022. 

III.- Të pandehurës në bazë të nenit 79 të KPRK-së, në dënimin e shqiptuar me gjobë i 

llogaritet edhe koha e kaluar nën masën e paraburgimit nga data 12.10.2022 deri me datë 

07.11.2022. 

IV.- Nëse e pandehura dënimin e shqiptuar me gjobë nuk e pagua në afatin e përcaktuar 

nga gjykata, atëherë dënimin e shqiptuar me gjobë në bazë të nenit 43 par.3 të KPRK-së do 

të ia zëvendësojë me dënim me burgim, ashtu që një (1) ditë burgim do të i llogaritet me 

njëzetë (20.00) Euro gjobë. 

V.- Obligohet e pandehura që t`i paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër 

të paushallit gjyqësor shumën prej 20.00 € (njëzetë euro), si dhe në emër të kompensimit të 

viktimave të krimit shumën prej 30.00 € (tridhjetë euro), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

VI.- Kërkesë pasurore – juridike sipas aktakuzës nuk kishte. 

- A r s y e t i m - 

- Rrjedha e çështjes – 

- Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm në këtë gjykatë ka 

parashtruar aktakuzën PP-II.nr.2055/2022 tё datës 13.10.2022, kundër të pandehurës E.,  K., 

nga fshati ...–Republika e Shqipërisë, me vendqëndrim në Prishtinë Rr.”...” ..., për shkak të 

veprës penale-Dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e pa autorizuar e monumenteve ose 

objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës nga neni 354 par .1 te KPRK-ës.  
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- Gjykata në këtë çështje penale më datë 07.11.2022 e ka mbajtur seancën e shqyrtimit 

fillestar, e cila ka qenë e hapur për publikun, ndërsa ishin prezent prokurori i shtetit Arjan  

Xhema, e pandehura E., K.,-prezencën e të cilës e ka siguruar Njësiti për Përcjelljen dhe 

Transportin e të Paraburogsurve-Qendra Korrektuese për Femra në Lipjan, mbrojtësi i saj 

sipas detyrës zyrtare Av.Imer Ahmetaj, ashtu që të pandehurën e ka njoftuar me të drejtat e 

saj procedurale dhe e njëjta ka deklaruar se i ka kuptuar të drejtat e saj dhe se në këtë 

çështje penale dëshiron të mbrohet përmes Mbrojtësit të saj sipas detyrës zyrtare Av.Imer 

Ahmetaj. 

- Vlerësimi i pranimit të fajësisë – 

- Pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, gjykata tё pandehurën e ka 

njoftuar hollësisht me pasojat dhe beneficionet e pranimit tё fajësisë, ashtu që e njëjta ka 

deklaruar se i ka kuptuar pasojat e pranimit tё fajësisë e më pas u deklarua se e pranon 

fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet sipas aktakuzës, 

pranimin e fajësisë e bëri në mënyrë vullnetare dhe pa imponime njëherësh shprehu 

keqardhje për rastin që ka ndodhur, i premtoi gjykatës se në të ardhmen do të jetë më i 

kujdesshëme dhe nuk do t’i përsërisë veprimet e tilla, andaj kërkoi nga gjykata që nëse e 

shpall fajtor t’i shqiptojë ndonjë dënim sa më të butë duke shtuar se, kjo është hera e parë 

që ka rënë ndesh me ligjin, po ashtu ka deklaruar se do të qëndrojë në Kosovë deri në 

përfundimin e kësaj procedure penale. 

- Pas pranimit të fajësisë nga e pandehura, gjykata e kërkojë mendimin nga prokurori i 

shtetit, i cili me ketë rast deklaroi se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurës ёshtё bërë në 

mënyrë vullnetare dhe pa imponime, ky pranim i fajësisë ka mbështetje në provat materiale 

që gjenden në shkresat e lëndës dhe i propozoi gjykatës që ta aprovoj këtë pranim fajësie 

nga e pandehura. 

- Po ashtu, gjykata e kërkoi mendimin dhe nga mbrojtësi i të pandehurës, Av.Imer Ahmetaj, 

i cili përveç tjerash deklaroi se, sa i përket pranimit të fajësisë nga e pandehura shtoi se këtë 

pranim E., e ka bërë edhe gjatë dhënies së deklaratës në Polici dhe në Prokurori me rastin e 

shqyrtimit të caktimit të masës së paraburgimit e cila vullnetarisht pa kurrfarë ndikimi e ka 

pranuar fajësinë, ka pranuar se i ka kryer veprimet të cilat përshkruhen në aktakuzë dhe të 

gjitha këto veprime i ka bërë pa paramendim dhe pa dashje, por i ka bërë në gjendje të cilën 

e përshkruan edhe vet nën ndikimin e alkoolit, se e njëjta edhe gjatë marrjes në pyetje në 

polici edhe gjatë shqyrtimit të kërkesës për paraburgim ka deklaruar se është penduar, ka 

kërkuar falje dhe ka premtuar se në asnjë mënyrë kjo gjë me nuk do të ndodhë, gjithashtu 

edhe atëherë edhe tani i ka deklaruar gjykatës se ajo do të jetë e gatshme që deri në fund t’i 

përgjigjet organeve të drejtësisë dhe do të jetë e gatshme që të qëndrojë në Kosovë deri sa 

kjo procedurë të përfundojë. 
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- Pas pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurës dhe pas marrjes së mendimit nga 

prokurori i shtetit, dhe mbrojtësi i të pandehurës, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të 

dispozitës ligjore nga neni 248 par.4 lidhur me par.1 të KPP-së, ka marrë aktvendim me të 

cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë nga e pandehura lidhur me veprën penale e cila i 

vihet në barrë sipas kësaj aktakuze ngase, konsideroi se pranimi i fajësisë është bërë në 

mënyrë vullnetare pa imponime, si dhe pas konsultimeve te mjaftueshme me mbrojtësin e 

saj ky pranim fajësie ka edhe mbështetje ne shkresat e lendes andaj i propozoj gjykatës qe ta 

aprovoj këtë pranim fajësie nga e pandehura dhe se e njëjta i ka kuptuar pasojat e pranimit 

të fajësisë, i cili pranim është mbështetur në provat materiale të cilat gjenden në shkresat e 

kësaj lënde, dhe nuk ka zbatuar procedurën e provave por, ka vazhduar me shqiptimin e 

dënimit si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

- Gjendja faktike e vërtetuar – 

- Gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi gjykata e vërtetoi para se gjithash nga 

pranimi i fajësisë nga e pandehura, pranim i cili ishte i vullnetshëm  dhe  i mbështetur në të 

gjitha pikat e aktakuzës, si dhe nga provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës në 

raport me të pandehurën, siç ishin: Raporti i oficerit policor Nr.2022-BF- i datës 12.10.2022 

lëshuar nga Policia e Kosovës-Stacioni Policor Skenderaj, Procesverbalet mbi marrjen në 

pyetje të dëshmitarëve-..., ..., ..., .., dhe ... Nr. 2022-BF- të datës 12.10.2022, lëshuar nga 

Policia e Kosovës-Stacioni Policor Skenderaj, Procesverbali mbi marrjen në pyetje për të 

pandehurën-E., K., Nr. 2022-BF-0454 i datës 12.10.2022, lëshuar nga Policia e Kosovës-

Stacioni Policor Skenderaj, Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve Nr.2022-

BF-0454 i datës 12.10.2022, i Policisë së Kosovës-Stacioni Policor Skenderaj, Raporti i 

këqyrjes së vendit të ngjarjes dhe Foto albumi 7 (shtatë) faqe Nr. 2022-BF-0454 i datës 

12.10.2022, lëshuar nga Policia e Kosovës-Stacioni Policor ne Mitrovicë-Njësiti i Forenzikës 

si dhe nga vështrimi në të gjitha shkresat tjera të lëndës. 

- Në bazë të gjendjes faktike të pakontestueshme dhe pranimit të fajësisë nga ana e të 

pandehurës, gjykata vërteton në tërësi elementet inkriminuese të saj, ashtu që përtej çdo 

dyshimi vërtetohet se e njëjta ka kryer veprën penale-Dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e 

paautorizuar e monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës nga 

neni 354 par.1 të KPRK-sё, ngase e njëjta me datë 12.10.2022 rreth orës 07:20 në fshatin 

Prekaz i Poshtëm-Komuna Skenderaj, ka dëmtuar monumentin e mbrojtur kulturor e 

historik Kompleksin Memorial “Adem Jashari”, në atë mënyrë që në auto taxi ka ardhur 

deri të kompleksi memorial “Adem Jashari”, i është afruar memorialit të komandantit 

Adem Jashari dhe këtë rast me dhunë ka hequr nga pllaka e varrit fjalët A, D, E, M e SH, i 

ka marrë me vete dhe i ka vendosur në çantën  e saj, e pastaj shkronjat e caktuara , me 

vërtetimin e lëshuar i janë marrë, për çka gjykata gjeti se e pandehura në aspektin penalo-

juridik është përgjegjëse dhe i shqiptojë dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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- Në nenin 354 par.1, nënpar.1.1 të KPRK-së është parashikuar se formën themelore të 

veprës penale-Dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja e paautorizuar e monumenteve ose 

objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës e kryen : “Kushdo që dëmton ose 

shkatërron monumentin ose objektin e mbrojtur  kulturor, historik, fetarë, shkencor apo 

natyror, dënohemt me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet”. 

- Ndërsa në paragrafin 5 të këtij neni 354 të KPRK-së, është përcaktuar se, shprehja 

“monument ose objekt i mbrojtur kulturor, historik, fetar, shkencor apo natyror” do të 

thotë objekt nderimi i një komuniteti fetar i cili ndodhet në pronën e caktuar për shërbime 

fetare, gur varri, varr apo vend tjetër i varrimit, monument publik, monument natyror, 

objekt artistik, shkencor apo artizanat i cili ruhet në koleksione publike ose në ekspozita 

publike, objekt i cili shërben për ndonjë nevojë publike ose zbukuron rrugën publike, 

sheshin apo parkun, atraksion natyror apo një lloj të rrezikuar i kafshëve ose bimëve. Në 

rastin konkret, Kompleksi Memorial “Adem Jashari” është i një rëndësie të veçantë 

historike dhe me interes nacional i cili hynë në kategorinë e komplekseve të zonave me 

interes të veçantë kombëtar dhe më karakter historik të mbrojtura me ligj, e që mbikëqyret 

nga Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale në Prishtinë. 

 - Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit – 

- Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i mori parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, e në rastin konkret për 

të pandehurën si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjeti faktin se e njëjta gjatë shqyrtimit 

fillestar e pranoi në tërësi fajësinë lidhur me veprën penale si në aktakuzë e cila i vihej në 

barrë me çka gjykatës i ndihmojë në masë të madhe në vërtetimin e drejtë të gjendjes 

faktike gjithashtu, rrethanë tjetër lehtësuese gjykata mori pendimin e saj të thellë lidhur me 

rastin që ka ndodhur, si dhe premtimin gjykatës se në të ardhmen do të jetë më e 

kujdesshme dhe se nuk do të përsërisë veprime të tilla, ndërsa gjykata rrethanë rënduese në 

rastin konkret për të pandehurën gjeti shkallën e përgjegjësisë penale dhe dashjen 

eventuale të saj si dhe faktin se, vepra penale është kryer në monumentin kulturor-zonë me 

interes të veçantë kombëtar dhe më karakter historik të mbrojturë me ligj dhe atë në varrin 

e Komandantit legjendar “Adem Jashari”. 

- Sipas bindjes së gjykatës, dënimi me gjobë ndaj të pandehurës duke i marrë për bazë 

rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës 

penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. 

- Andaj, gjykata duke u bazuar në rrethanat e cekura si më lartë të pandehurës i shqiptojë 

dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i 

dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e kryerësit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, të parandalojë 

personat e tjerë nga kryerja e veprave të tilla penale, të bëjë kompensimin e viktimave ose të 
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komunitetit  për humbjet ose dëmet  e shkaktuara nga vepra penale dhe të shprehë 

gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. 

- Llogaritja e paraburgimit në dënimin e shqiptuar –  

- Vendimi për llogaritjen e kohës së kaluar nën masën e paraburgimit për të pandehurën 

nga data 12.10.2022 deri me datë 07.11.2022, në dënimin e saj të shqiptuar me gjobë, gjykata 

e mori duke u bazuar në dispozitën ligjore nga neni 79 par.1 dhe par.4 të KPRK-së. 

- Ndërprerja e masës së paraburgimit –  

- Gjykata ka vendosur si në pikën -II- të dispozitvit të këtij aktgjykimi dhe ndaj të 

pandehurës, e ka ndërprerë masën e paraburgimit në kuptim të nenit 367 par.4, nënpar.4.3 

të KPP-së, dhe arsyet në lidhje me këtë i ka dhënë në Aktvendimin për ndërprerjen e kësaj 

mase.  

- Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesën pasurore juridike - 

- Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit 

gjyqësor, gjykata e mori duke u bazuar në nenet 450 par.1 dhe 2 pika 2.6 dhe nenin 453 

par.1 të KPP-së, ndërsa vendimi për kompensimin e viktimave të krimit u morë në bazë të 

nenit 39 par.3 pika 3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

- Meqenëse palë të dëmtuar dhe kërkesë pasurore–juridike sipas aktakuzës së Prokurorisë 

së Shtetit nuk kishte, gjykata për këtë çështje nuk vendosi fare. 

- Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 365 të KPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ 

- Departamenti i Përgjithshëm – Divizoni Penal 

P.nr.202/2022 me datë 18.11.2022. 

Procesmbajtësja,                                                                                     Gjyqtari i vetëm gjykues, 

  Florije Gucati                                                                                                    Fatos Sejdijaj 

______________                                                                                                ________________ 

- KËSHILLË JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të tij. Ankesa 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 
 


