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         PKR.nr.108/15 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE  NË GJAKOVË- Departamenti për Krime të Rënda, trupi gjykues në 

përbërje prej gjyqtarit Gëzim Pozhegu, kryetar dhe gjyqtarëve Ilirjana Hoti dhe Myfera Hoxha, anëtare,  

me pjesëmarrjen e sekretares juridike  Arbënore Basha, duke vendosur në lëndën penale të akuzuarit : I. 

K., për shkak të veprës penale të detyrimit nga neni 267 par. 2 i KPK-së, i akuzuar nga PPQ në Prizren 

tani Prokuroria Themelore Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, me aktakuzën PP.nr.305/2008  

të datës 19.01.2009, e kthyer në rigjykim  me Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës 

Ap.nr.487/2011 dhe pas mbajtjes së shqyrtimeve kryesore publike me datë 22.11.2016, 10.01.2017, 

01.03.2017 dhe 20.03.2017,  në prezencën e palëve: të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij  avokatit M. B. nga 

Rahoveci,  prokurorit shtetit të Prokurorisë Themelore në  Gjakovë, Ali Uka, muarr dhe publikisht shpalli 

këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari I. K., i lindur me datë ... në Prizren, ku edhe tani jeton, nga i ati Xh., e ëma S., e  lindur 

M., me profesion hotelier, i martuar-atë i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e  mesme, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, ka qenë në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 25.12.2008 deri me datë 

20.01.2009. 

 

Në mbështetje të nenit 390 par. 3 të KPP-së: 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

Në periudhën kohore prej muajit nëntor deri në muajin dhjetor të vitit 2008 në fshatin Krusha e 

madhe dhe në Prizren, me qëllim që vetës ti sjell dobi të madhe pasurore kundërligjore me kërcënime të 

rënda e detyron të dëmtuarin N. K. nga fshati K. e M. që të veproj në dëm të pasurisë së vet, në atë 

mënyrë që për shumën e parave që ka marrë hua i dëmtuari N. prej 6000 euro ka paguar shumën e parave 

prej 20.850 euro. 
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- me çka kishte për të  kryer veprën penale të detyrimit nga neni 276 par. 2 të KPK-së. 

 

I akuzuari lirohet nga pagesa e shpenzimeve të procedurës penale në kuptim të nenit 103 par.1 të KPPK-

së, shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore . 

 

A r s y e t i m 

 

 PPQ në Prizren me aktakuzën e tyre PP.nr. 305/2008 të datës 19.01.2009,  ka akuzuar I. K. për 

vepër penale të detyrimit nga neni 267 par. 2 të KPK-së. 

 Lidhur me këtë çështje penale është zhvilluar shqyrtimi gjyqësor dhe për të njëjtën çështje është 

vendosur me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prizren P.nr.106/2011, të datës 08.10.2011 , ku të 

akuzuarin I. K. e liron nga akuza, në bazë të ankesës së Prokurorit Publik të Qarkut, Gjykata Supreme 

muarë aktvendim Ap.nr.487/2011 datës 25.04.2012, ku anulohet aktgjykimi i GJQP P.nr.106/2011, të 

datës 08.10.2011  dhe i kthehet shkallës së parë në rigjykim.  

 Me riorganizimin e gjykatave të Kosovës sipas Ligjit mbi Gjykatat kjo lëndë bartet në 

kompetencë të Gjykatës Themelore në Gjakovë, e cila është evidentuar me Pkr.nr.108/2015. 

Prokurori publik sikurse gjatë shqyrtimit kryesor, po ashtu edhe në fjalën përfundimtare në tërësi 

ka ngelur pranë aktakuzës me propozim që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të gjykohen sipas ligjit për 

veprën penale nga aktakuza. 

 I dëmtuari  N. K. në fjalën e tij të fundit nuk i është bashkëngjitë ndjekjes penale dhe ka 

parashtruar kërkesën pronësore juridike . 

 I akuzuari I. K. nuk ka pranuar fajësinë sipas pikave të aktakuzës e në fjalën  përfundimtare 

sikurse gjatë shqyrtimit kryesor ka theksuar se N. K. nuk i ka huazuar asnjëherë të hollat hua. N. K.  është 

paraqitur por unë nuk i kam dhënë të holla. E di se A. M. i ka dhënë hua të holla. Edhe në rregullat 

zakonore jemi rregulluar me familje e  N. K., se N. K. nuk më ka borxhe asgjë e as që i kam patur 

ndonjëherë N.. 

 Gjykata pas vlerësimit të provave gjeti se nuk ka prova që vërtetojnë se i akuzuari me të vërtet të 

ketë ndërmarr veprime inkriminuese që përbëjnë veprën penale të detyrimit nga neni 267 par.2 të KPK-

së. 

 Nga deponimet e  të dëmtuarit N. K. kuptohet se ai kishte nevojë për të paguar borxhet. Është 

paraqitur të I. K., I. me ja thirre A.. Unë paret i kam marrë prej A. dhe të cilat mi ka numëruar 6.000€, 

ndërkaq kam marr obligim me i kthye pas një muaji 10.000€ (08.12.2008) 
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 A. më dha një copë letër dhe një laps ai ka diktuar çka duhet të shkruaj se po marr borxh prej I. K. 

dhe me ka detyruar me nënshkruaj. Si garancion automjetin tim Audi A-4 do të ishte se unë do t’ia kthej 

borxhin me kohë. Është e vërtet që dikush është paraqit si I. në telefon dhe më ka thënë se automjeti 

duhet të jetë garancion dhe të regjistrohet në emër të A. M. dhe pse automjetin tim tan kohën e kam 

mbajtur në posedimin tim. Çdo herë prej meje të hollat i ka kërkuar A., madje njëherë I. ia kam dhënë 

500€ pa bisedua me I. por këto sipas porosisë së A. M.. 

 Unë nuk jam i sigurt se parat ishin të I.. I. nuk ishte  në momentin  kur A. më ka diktuar letrën dhe 

ka marrë nënshkrimin prej meje për borxhin që e morra prej 6.000,00 €. I. asnjë herë personalisht nuk më 

ka kërkuar pare prej meje. 

 Në skjarimin e deklarimeve në hetim “të nesërmen shkova te I. K. dhe ia pagova 3.000,oo €”, 

thekson “ është e vërtetë se I. dhe A. kanë ardhur me i  marrë paret  por vetëm A. ka zhvilluar biseda me 

mua” . I. nuk ka folur asgjë. A. fliste më shumë me mua kur ishte vetëm. A. me telefon shpeshherë më 

thirrtë  dhe më thoshte “ prej dajës I. i hongra dy boksa”,  më frikonte mua. Më dukej se inskenonte 

situata të tilla. Thjeshtë me I. nuk kam komunikuar asnjëherë për borxhe. 

 Edhe kur kanë qenë njerëzit në shtëpinë time datë 22.01.2009,  me më pajtua me A. unë kam 

deklaruar se nuk kam kurrgjë me I. K.  

 Nga leximi i deklarimeve në shqyrtimet e mëparshme të të dënuarit A. M. kuptohet me padyshim 

se i gjithë borxhi që kishte të bënte ndërmjet A. dhe N. K. ishte i tyre. I. K. nuk kishte të bënte me këtë 

borxh fare. 

 Nga deponimet e dëshmitarit N. K. dhe M. G. të cilët kishin marrë pjesë në rregullimin e 

raporteve dhe borxheve në mes të N. K. dhe A. K. vërtetohet se N. K. nuk ka pasur ndonjë çështje 

kontestuese me I. K.. Ndërkaq shkresa e përpiluar me atë rast e cila përmend I. K. ka të bëjë vetëm në 

kontestin e asaj se I. K. nuk kishte obligim e as kërkesë ndaj N. K. 

 Nga leximi i deklaratave të dëshmitarëve N. K., V. K., A. K. të dhëna gjatë shqyrtimit  të 

mëparshëm gjyqësor  të  datës 07.09.2009, pranë  Gjykatës së Qarkut në Prizren, është kuptuar se  jetojnë 

në bashkësi familjare me të dëmtuarin N. K.. Nga korriku i vitit 2008 kanë vërejtur se N. ka qenë nervoz, 

ka shprehur shqetësim , por nuk ka treguar shkakun. V. K. dhe N. K. theksojnë se N. ka pasur shpeshherë 

telefonata të cilat nuk i ka hapur në prezencën ton, rëndom është larguar kur ka komunikuar me telefon 

dhe se A. M. meqenëse është nip i shtëpisë ka ardhur shpeshherë në K., por nuk ka hy në shtëpi, ka 

marrur N. dhe  e ka larguar asnjëherë nuk  ka biseduar në prezencën tonë. Që të tre këta dëshmitar 

theksojnë se gjatë gjysmës së dytë të vitit 2008 familjarët e tyre që ndodhen në Zvicër kanë dërguar disa 

herë para në shtëpi dhe kanë ardhur në vizitë. Të gjitha këto para i ka shfrytëzuar N. K.. Në pyetje janë 

shuma të mëdha 10.000,oo , 15.000,oo franga zvicrane, por ne kemi menduar se N. po i përdorë për 

furnizimin e butikut.  

 Na deponimet e dëshmitarit N. K. i cili ka dashur të ndërmjetësojë në mes të N. dhe A. M. 

kuptohet se me atë rast N. nuk ka përmend I. K. si person që i ka dhënë hua, ai ka përmendur se prej A. 
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ka marrë 6.000,oo -7.000,oo euro. Ka pyetur N. për I. K. por ai i ka  thënë se nuk kam marrë borxh prej 

tij. 

 Gjykata në mbështetje të nenit 390 par.3 të KPPK-së, lirojë nga akuza për veprën penale të 

detyrimit nga neni 267 par.2 të  KPK-së, I. K., meqë nuk pati prova në shkresat e lëndës por as që u 

procedua ndonjë provë prej të cilave me siguri do të gjendej I. K. ka kryer vepër penale të tillë. Gjatë 

procedurës së provave në këtë çështje penale qëndron vetëm dëshmia e të dëmtuarit N. K. se I. K. së 

bashku me A. M. e kishin kërcënuar, ndërkaq në shqyrtimin kryesor do të theksojë se me I. nuk ka 

biseduar drejtpërdrejtë asnjë herë për borxh dhe rreth borxhit, vetëm se A. M. ma përmendte atë kur ai 

nuk ishte prezentë. Prandaj në këto rrethana gjykata gjen se inskenimi i A. M. për kërcënimin me I. K., 

nuk mund të merret si rrethanë e vërtetuar e veprimeve detyruese të inkriminuara me veprën penale të 

detyrimit nga neni 267 par.2 të KPK-së dhe këto ti përshkruhen të akuzuarit I. K. 

 Nga provat që u proceduan si bie fjala N. K. i cili do të theksojë se në rastin kur kam shkuar me i 

pajtuar N. K. me të akuzuarin, N. nuk e ka përmendur fare I. K., kur e kam pyetur për I. ai ka thënë se 

nuk kam marrë borxh prej tij. Madje edhe vet N. K. gjatë dëshmisë në sallën e gjykimit do të deklarohej 

se së pari për borxh jam  paraqitur te I. K. I cili më ka thënë nuk kam por  më ka dërguar te A. M., e 

pastaj të hollat janë siguruar. Dëshmitari M. G. gjithashtu do të theksojë se kamata për I. nuk është 

përmendur me rastin e rregullimit të raporteve, e as diçka tjetër kontestuese me I. K. 

 Prandaj duke analizuar të gjitha këto prova, kjo gjykatë gjeti se akuza ndaj I. K. nuk u provua në 

shqyrtimin kryesor për këtë çështje penale, prandaj e liron nga akuza në mbështetje të nenit 390 par. 3 të 

KPPK-së. 

 Vendimi mbi shpenzimet u mor në mbështetje të nenit 103 të KPPK-së. 

 Andaj, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke u  bazuar në nenin 390 par.3 të 

KPPK-së.  

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-Departamenti për Krime të Rënda 

PKR. nr. 108/15 datë 08.03.2017 

Sekretarja Juridike,                                                                   Kryetari i Trupit Gjykues, 

  Arbënore Basha                                                                                  Gëzim Pozhegu 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin                                            

prej 15 ditësh nga marrja e kopjes së të njëjtit aktgjykim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate.     


