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     NË EMER TE POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN, gjyqtari Refki Piraj, me procesmbajtësen 

Halime Nixha, sekretare juridike e kësaj gjykate, në lëndën penale kundër te pandehurit M. Sh. 

nga fsh.B.   Komuna e Prizrenit, i akuzuar sipas aktakuzës se PTH  ne Prizren PP.nr.511/14 e dt. 

15.04.2014, për shkak të veprës penale dëmtimi i varreve apo i kufomave nga neni 421 pa.1 te 

KP , ne prezencën e te akuzuarit , prokurorit te shtetit Mehreme Hoxha   me dt.28.12.2015 mori   

këtë:  

 

 

      A K T GJ Y K I M   

 

 I akuzuari: 

 

M. Sh. , i lindur me data e lindjes... ne fsh.B. Komuna e Prizrenit ku edhe tani jeton, nga 

i ati Xh. dhe e ema N., e lind.S., ka te kryer shkollën e larte , i martuar  babe i 6 fëmive, imam, i 

gjendjes se dobët  ekonomike, shqiptar shtetas i R. te Kosovës.  

  

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

 Se prej datës se pa vërtetuar, gjate muajit Gusht te vitit 2013 e gjere me dt.16.02.2014 ne 

fsh.B. Komuna e Prizrenit, saktësisht ne oborrin e xhamisë se fshatit, pa autorizim gërmon, mih, 

rrënon, heq, dëmton, shkatërron varrezat e fsh.B. ne atë mënyrë qe ne cilësinë e imamit te 

xhamisë se fsh.B., respektivisht imam i pa autorizuar dhe ilegal nga bashkësia Islame, pa 

autorizimin e Bashkësisë Islame dhe banoreve te fshatit heq dhe zhvarros nëntë kufoma (mbetje 

mortore) prej te cilave gjashte mbetje mortore janë te identifikuara ndërsa tri mbetje mortore janë 

te pa identifikuara, mbetjet mortore me pas janë varrosur ne vendin e quajtur “pudranica”.  

 

 -Këso dore do te kishte kryer veprën penale dëmtimi i varreve apo i kufomave nga neni 

421 pa.1 te KP . 

 

 - Nuk është provuar se  i akuzuari ka kryer veprën penale për te cilën akuzohet.  

  

 Shpenzimet e procedurës penale bijne ne ngarkesë te mjeteve buxhetore.  

 

    A r s y e t i m  

 

 Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngrite aktakuzën  PP.nr.511/14 te dt. 15.04.2014 

kundër te akuzuarit M. Sh. nga fsh.B. komuna e Prizrenit , për shkak të veprës penale dëmtimi i 

varreve apo i kufomave nga neni 421 pa.1 te KP . 

 

 

            



 Prokurori i Shtetit gjate shqyrtimit kryesor  edhe ne fjalën e vet te fundit ka deklaruar  se 

ngel pranë aktakuzës PP.nr.511/14 te dt.15.04.2014 kundër te akuzuarit M. Sh. për shkak te 

veprës penale dëmtimi i varreve apo i kufomave nga neni 421 par.1 te KP, prandaj i propozoj 

gjykatës qe te akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënoj duke u bazuar ne dispozitat ligjore te KP-së. 

Para se gjykata te vendose për llojin dhe lartësinë e dënimit duhet te merr për baze si rrethana 

lehtësuese po ashtu edhe rrethanat rënduese. Si rrethane lehtësuese duhet patur për baze, se i 

akuzuari ka qene i sjellshëm gjate shqyrtimeve gjyqësore është familjare, ndërsa si rrethane 

renduese te merret për baze rrezikshmëria e veprës penale, pasi qe varret janë te shenjta dhe 

duhet te kërkohet një autorizim nga BI nëse mendohet qe te gërmohen, mihen apo punohet rreth 

zhvarrosjes se mbetjeve mortore. Faktet  per ekzistimin e kësaj vepre penale, janë vërtetuar ne 

baze te dekleratave  të dëshmitareve te cilët kane qene kundër zhvarrimit te mbetjeve mortore te 

familjareve te tyre gjë qe edhe te njëjtit i kane paraqitur ankesat e tyre ne BI te Kosovës po ashtu 

janë deklaruar edhe ne procedurën hetimore ne PTH, po ashtu edhe ne seancat gjyqësore te 

mbajtura ne këtë gjykate po ashtu edhe me vet deklarimin e te akuzuarit M. Sh. i cili ka deklaruar 

se ka qene vet prezentë kur është bere gërmimi i atyre varreve te cilat janë gjetur ne oborrin e 

xhamisë te fsh.B. prandaj elementet qenësore te veprës penale dëmtimi i vareve apo i kufomave 

nga neni 421 par.1 te KP janë plotësuar.  

 I akuzuari ne fjalën e tij te fundit deklaron: zhvarrimet te cilat kanë ndodhur ne fsh. B., 

per te cilat mua  me eshte ngrite aktakuza, eshte  e pa bazuar për arsye se unë nuk kame 

zhvarrose e as nuk kame dëmtua asnjë varr te askujt.  Nuk e ndiej veten te fajshëm për arsye se 

për zhvarrimet te cilat kane ndodhe i kane bere vet familjaret e tyre natyrisht unë si imam i 

fshatit një gjë te tille nuk e kame kundërshtua për arsye se ka qene ne te mirën e te gjithëve  nga 

se te njëjtit pas zhvarrosjes janë vendosur ne varrezat për te cilët kane investua vet familjaret 

kurse ne anën tjetër kemi pas  një zgjerim te hapësirës për oborrin e xhamisë, andaj kërkoj nga 

gjykata qe pas shqyrtimit dhe analizimit te tërësishëm te kësaj qeshje penale te më shpall te pa 

fajshëm.  

Duke vlerësuar provat e administruara ne procedure gjykata ka vërtetuar këtë gjendje 

faktike:  

Nuk është kontestuese se i akuzuari M. Sh. në fsh.B. ushtron detyrat e imamit te fshatit, 

dhe se nuk është i emëruar nga ana e Bashkësisë Islame te Kosovës, mirëpo këtë detyre e kryen 

ne marrëveshje me fshataret e fshatit B. ku edhe e ka vendlindjen. Gjithashtu nuk është 

kontestuese se ne periudhën kohore ashtu siç ceket ne aktakuzë i akuzuari ne cilësinë e imamit te 

fshatit së bashku me bashkëfshatarët e tij ishin dakorduar qe me qellim te lirimit te hapësirave ne 

oborrin e xhamisë se fshatit, përveç punimeve te tjera te kryejnë edhe zhvarrimin e disa 

varrezave dhe vendosjen e tyre ne një hapësire tjetër te fshatit. Zhvarrosjen e mbetjeve mortore e 

kishin kryer familjarët e te varrosurve me qene se paraprakisht ashtu kishin vendosur ne tubimin 

e fshatit, por kishte pasur edhe familjarë te cilët nje gje te tillë e kishin kundërshtuar, andaj edhe 

nuk kishin lejuar qe të bëhet zhvarrosja e familjareve te tyre. Nga frika se ndoshta pa pëlqimin e 

tyre do te mund te behej zhvarrosja e familjareve te tyre i kishin lajmërua organet e rendit dhe 

BI-në. 

 

Nga deponimet e dëshmitarit  Xh. B. vërtetohet se i akuzuari kishte kontaktuar vellaun e 

tij me qellim te miratimit te kërkesës se imamit këtu te akuzuarit qe familjaret e tyre te varrosur 

ne oborrin e xhamisë te çvendosen ne një lokacion tjetër. Këtë kërkesë ata e kishin refuzuar 

andaj edhe zhvarrimi i te afërmve te tij nuk kishte ndodhur.  

 



Nga deponimet e dëshmitarit R. Sh. vërtetohet fakti se këtu i akuzuari Imami i fshatit 

paraprakisht ka mbajtur një mbledhje me te gjithë bashkëfshataret me propozim qe te behet 

zgjerimi i objektit te xhamisë dhe se për këtë ka nevoje qe te behet zhvarrosja e disa varrezave 

me qellim te zhvendosjes se tyre ne një vend tjetër. Fillimisht bashkëfshataret e kanë përkrahur 

iniciativën e zgjerimit te xhamisë mirëpo jo te gjithë, disa prej tyre janë Xh. B. S. K. dhe F. G..  

 

Nga deponimet e dëshmitarit S. K. vërtetohet se i njëjti nuk ka pasur asnjë ankese për sa i 

përket atij personalisht lidhur me atë qe ka ndodhur ne fsh.B. rreth çështjes se zhvarrosjes.  Nga 

te afërmit e tij gjegjësisht i ati i tij R. K. i varrosur ne oborrin e xhamisë nuk është i zhvarrosur, 

dhe gjithashtu as nga familja e Xh. B. dhe F. G. nuk ka te zhvarrosur. Gjithashtu vërteton edhe 

faktin se nuk ka patur ndonjë rast qe te jete zhvarrosur ndonjë rast pa miratimin e familjarëve . 

 

Nga deponimet e dëshmitarit N. O. vërtetohet se këtu i akuzuari paraprakisht kishte mare 

pëlqimin nga familjarët, në këtë rast personalisht nga dëshmitari, pëlqim i cili është dhënë ne 

mënyre gojore dhe atë gjate faljes se gjumasë. Rreth  një muaj dite reshtë,  ishin bere 

konsultimet,  dhe se fillimisht iniciativa dhe pëlqimi ka qene i te gjithëve. 

 

Nga deponimet e dëshmitarit F. G. vërtetohet se këtu i akuzuari hoxha i fshatit e kishte 

njoftuar te njëjtin, lidhur me iniciativën për zhvarrosjen,  e cila do te duhej të ndodhte ne varrezat 

te cilat gjenden ne oborr te xhamisë ku aty ka qene i varrosur edhe baba i tij, dhe me këtë rast i 

njëjti ia kishte tërhequr vërejtjen këtu te akuzuarit se nëse ndodh zhvarrimi me vendimin e te 

gjithë fshatareve i njëjti do te pranoje një gjë te tille. Me qene se i njëjti – këtu dëshmitari nuk 

kishte dhënë pëlqimin qe i ati i tij te zhvarrosej zhvarrimi nuk kishte ndodhur.  

 

Nga deponimet e dëshmitarit L. B.  vërtetohet se i njëjti ishte njoftuar për çështjen e 

zhvarrimit nga dr.Xh. B. i cili ka pas te varrosur familjaret e tij ne oborrin e xhamisë. Ne kohen 

kur është lëshuar një vendim nga ana e bashkësisë islame i njëjti kishte qene jashtë vendit,  dhe 

se zhvarrosja paraprakisht duhet të ishte bërë ne dakordimin e te gjithë familjarëve. E kishte ftuar 

imamin – këtu te akuzuarin i cili i kishte treguar se si do te zhvilloheshin punët rreth lirimit të 

hapësirave kurse dëshmitari e kishte udhëzuar qe asgjë te mos bënë pa dakordimin e xhematit 

dhe familjarëve. Bashkësia Islame nuk disponon me dispozita formale lidhur me ecurinë e 

procedurave për zhvarrosjen ashtu siç ka ndodhur ne këtë rast. Veprimet e imamit në këtë rast i 

konsideron pak sa te ngutshme, kurse ka patur edhe raste te tjera ashtu siç ka ndodhur ne fsh.V. 

ku zhvarrimi i bërë nga ana e familjarëve ka shkuar pa asnjë problem dhe se me atë rast nuk ka 

patur nevojë qe te pajisen me leje te posaçme nga ana e Bashkësisë Islame. Nuk ka patur  ne 

rastin konkret as një ankim i familjareve te fsh. B. qe te jetë zhvarrosur dikush pa dijeninë e tyre.  

 

Ne shqyrtim gjyqësor është bërë shikimi i raportit te oficerit të policisë me nr.2014 – Ga -

0458, informimin me nr.119/14 te dt,18.02.2014 e Bashkësisë Islame te Kosovës, vendimin me 

nr. 715/13 te dt.04.10.2013, te Bashkësisë Islame , kërkesa me nr.595/13 e dt.09.09.2013 e 

paraqitur nga A. B., Xh. B., F. G., S. K., shkresa shqyrtim i shkresës se xhematlijnjëve te fsh. B. 

me  nr.854/13 e dt.04.10.2013 e Bashkësisë Islame te Kosovës. , shkresa për marrjen e masave 

parandaluese e Xh. B. e dt.16.02.2014 , foto dokumentacioni si ne shkresat e lëndës . përmbajtja 

e dosjes se forenzikes  TK-022-2014  me numrin e dosjes se hetimeve 2014 – GA-0458 

fotoalbumi deklarata e te pandehurit dhe e dëshmitareve te dhëna ne Prokurorinë Themelore dhe 

deklaratat e dëshmitarit B. e S. B. te dhëna ne Stacionin Policore gjate procedurës paraprake .   



 

Nga deponimet e te gjithë dëshmitarëve vërtetohet se ne periudhën kritike i akuzuari M. 

Sh. ka qene ne cilësinë e imamit te xhamisë ne fsh. B.. Gjate kësaj periudhe kishte ndodhur 

zhvarrosja e kufomave ashtu si qëndron ne aktakuzë, por asnjë rast nuk kishte ndodhur të bëhej 

pa pëlqimin e familjarëve te te zhvarrosurve. Veprimet konkrete të zhvarrimit te familjarëve te 

tyre i kishin ndërmarre vet familjarët . 

 

Nisur nga këto fakte dhe provat e vërtetuara ne veprimet e te akuzuarit nuk përmbushen 

elementet e veprës penale dëmtimi i varreve apo i kufomave nga neni 421 par.1 të KP-së, pasi qe 

me asnjë prove bindëse relevante juridike nuk është vërtetuar se ne ngjarjen kritike i akuzuari te 

ketë ndërmarrë veprime konkrete  te veprës penale për te cilën akuzohet. 

 

Mbrojtjen e te akuzuarit gjykata e ka aprovuar ne tërësi, duke patur për baze provat e 

administruara me lartë e ne veçanti deponimet e dëshmitareve te cilat si ne procedurën paraprake 

në prokurori ashtu edhe ne shqyrtim gjyqësor kanë deklaruar se nuk janë te dëmtuar ne këtë 

qeshtje penale kurse dëshmitarët tjerë vërtetojnë faktin se zhvarrimin e kishin bërë vet . 

 

Gjykata ne mënyrë te veçante vlerëson saktësinë e provave, arsyet ne te cilat është bazuar 

me rastin e zgjidhjes se kësaj çështje penale juridike, veçanërisht me rastin per vërtetimin e 

ekzistimit te veprës penale dhe përgjegjësisë penale te te akuzuarit.  

 

Ne rastin konkret nuk është vërtetuar me prova bindëse identiteti subjektiv i kryerësit te 

veprës penale.  

 Nga ajo qe u tha me larte  kjo gjykate e liroi nga akuza të akuzuarin konforme dispozitës 

e nenit 364 1-1.3 të KP-së.  

 

Vendimi mbi udhëzimin ne kontest civil u mur ne kuptim te nenit 463 te KPP-së.   

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedures penale u muar ne kuptim te nenit 454 par.1 të 

KPP.   

   GJYKATA KOMUNALE NË PRIZREN, 

   P.nr.631/14 te dt.28.12.2015   

 

Procesmbjatesi.        Gjyqtari:  

Halime Nixha        Refki Piraj   

 

KESHILLE JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi, mund te ushtrohet ankesë, ne afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë)  dite, nga dita e marrjes së te njëjtit, Gjykatës se Apelit në Prishtine,  nëpërmjet 

të kësaj gjykate.  


