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Numri i lëndës: 2018:006900 

Datë: 22.07.2020 

Numri i dokumentit:     01034483 

 

P.nr.185/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtari 

i vetëm gjykues Drilon Haraçia, me bashkëpunëtorin profesional Driton Sadiku, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit B.I nga Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penal: kanosja nga 

neni 185 par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës se Prokurorisë Themelore në  Gjakovë - 

Departamenti i Përgjithshëm me numër PP/II.nr.565/17, të datës 28.02.2018, pas mbajtjes së 

seancave të shqyrtimit gjyqësor me datë 10.03.2020 dhe 24.06.2020, në prezencën e Prokurores 

së shtetit Mone Syla, të dëmtuarit Gj.Gj dhe mbrojtëses së tij Edona Sina, avokate nga Gjakova 

si dhe të akuzuarit dhe mbrojtëses së tij Blerina Kurtaj, avokate nga Gjakova, me datën 

26.06.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 09.07.2019 e përpiloj këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

 

B.I., nga i ati M., e ëma Sh., e gjinisë A., data e  lindjes... në Gjakovë, tani me banim në 

fshatin .... Komuna e Gjakovës, i martuar baba i tre fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, është 

pronar i biznesit privat “E” që gjendet në fshatin ..., Komuna e Gjakovës, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar- shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ... 

 

Ë S H T Ë  F A J T O R 

 

 Sepse: Me datë 11.04.2017, në fshatin ..., Komuna e Gjakovës, seriozisht e kanos me 

qëllim frikësomi të dëmtuarin Gj.Gj., të cilët më parë kishin pasur një kontest pronësor, në atë 

mënyrë që derisa i dëmtuari ishte në shtëpinë e tij, kishte shkuar i pandehuri B.I, ku i drejtohet 

të dëmtuarit me fjalë “ose ke për të na kthyer tokën në emrin tim, ose ke me i paguar një milion 

euro, ose në të kundërtën kanë me të marrë plumbat”, me ç’ rast të dëmtuarit i shkakton frikë 

dhe ankth. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: kanosja nga neni 185 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par.1, 41, 42, 43, 45, 47, 73, 74 dhe nenit 

185 par.1 të KPRK-së, të akuzuarit ia shqipton:     

 

D Ë N I M I N  M E  K U SH T 
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 Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 120 (njëqind e njëzetë) ditë, 

i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 1 (një) viti, nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

I dëmtuari: Gj.Gj nga fshati .., Komuna e Gjakovës, lidhur me kërkesën pasurore juridikë, 

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

Detyrohet i akuzuari B.I, që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësorë në shumë prej 

30 (tridhjetë) €uro, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 

(tridhjetë) €uro, të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

 1. Ecuria e procedurës penale dhe fjala përfundimtare e palëve 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

ngritur aktakuzën me numër PP/II.nr.565/2017,  te datës 28.02.2018, kundër të akuzuarit B.I nga 

fshati.... Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale kanosja nga neni 185 par.1 të  KPRK-

së. 

 

I akuzuari B.I, gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale për 

të cilën ngarkohet me akuzë. 

 

Prokuroria e Shtetit Mone Syla në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se: meqenëse 

nga të gjitha provat të cilat u laboruan deri me tani si nga deklarata e palëve të dëmtuara dhe 

dëshmitarëve dhe provave të nxjerra nga kallëzimi penal është vërtetuar mirë dhe bindshëm se i 

njëjti është kryerës i kësaj vepre penale, duke u nisur thjeshtë nga vet fakti se parcela në fjalë 

asnjëherë nuk ka qenë në emër të të akuzuarit, për të pretenduar lidhur me të, e po ashtu pala e 

dëmtuar ka qenë e detyruar që për hire të insistimit të tij dhe ti ik konfliktit ka lidhur disa 

marrëveshje të cilat marrëveshje asnjëherë pala e akuzuar nuk iu është përmbajtur, e në fund 

duke dashur për të përfituar dhe mbajtur peng palën e dëmtuar pasi që pala e dëmtuar e ka shitur 

parcelën në fjalë në mënyrë ligjore i akuzuari pasi e kupton se parcela në fjalë është shitur, shkon 

direkt në shtëpinë e tij për ta vërtetuar një gjë të tillë, në vend që të shkon në organin kompetent, 

në kadastër dhe pasi e ka kuptuar këtë, ku pala e akuzuar deklaron se ka qenë në shtëpinë e tyre 

është shumë e thjeshtë që për tu kuptuar se përkundër përplasjeve gjatë gjithë këtyre viteve është 

revoltuar dhe ka kanosur të dëmtuarin me fjalë, “ose ke për të kthyer tokën në emër timin ose ke 

për të paguar një milion euro, ose në të kundërtën kanë me të marrë plumbat”. Në këtë rast 

Prokuroria ka bërë hetime të duhura dhe gjatë gjithë fazës së hetimeve është vërtetuar lidhja 

kauzale me fjalët decidivisht siç janë të cekura, ka deklaruar se ditën kritike ka qenë në shtëpinë 

e tij, është revoltuar ka dal i shqetësuar nga shtëpia dhe të nesërmen duke dashur që ti ik 

përgjegjësisë penale deklaron se gabimisht e ka thirre të dëmtuarin në telefon, ku shihet qartë 

lidhja kauzale e veprimeve të dy familjeve që ky kontest ka rezultuar edhe me kanosje. Andaj 

kjo është vërtetuar nga të gjitha provat të cilat gjenden në lëndë, e flasin qartë se i akuzuari e ka 

kryer veprën penale për të cilën është akuzuar, e që kërkoi që të merret për bazë gjatë shqiptimit 

dënimit të gjitha provat lehtësuese dhe rënduese, e po ashtu rrethanat rënduese për faktin se i 

akuzuari nuk ka paraqit asnjëherë seriozitet dhe bashkëpunim të ndërsjellët vetëm e vetëm për të 

i ikur përgjegjësisë penale. Andaj propozoi gjykatës që në rastin konkret të merr për bazë të 

gjitha këto rrethana rënduese, të akuzuarin ta shpall fajtor e po ashtu të obligoi në shpenzimet e 

procedurës penale.  
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 Përfaqësuesja e autorizuar e palës së dëmtuar av.Edona Sina, në fjalën e saj përfundimtare 

ka deklaruar se: nga administrimi i të gjitha provave në këtë shqyrtim gjyqësor ka përputhje të 

plotë të provave me gjendjen faktike të përshkruar si në aktakuzë, respektivisht përputhje me 

deklaratën e të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit Gj., dëshmitarëve Z., dhe A.Gj, me përjashtim 

të provave materiale të deponuara nga mbrojtja të cilat nuk janë relevante në këtë procedurë 

penale, por i takojnë kontestit civil lidhur me tokën në fjalë. Sa i përket pretendimeve se 

deklaratat e dëshmitarit Z., dhe A., janë identike në Prokurori, theksojmë faktin se gabimi i tillë 

teknik duhet të tejkalohet meqë gjatë kësaj procedure kemi pasur mundësinë që deklaratat e tyre 

ti shoshitim para gjykatës në mënyrë të barabartë dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë, ku secila palë 

patën mundësinë për të sqaruar detaje të rastit. Nga të gjitha provat janë formuar të gjitha 

elementet e veprës penale kanosjes duke marrë parasysh edhe rrethanat e rastit në theks të 

veçantë vlerën e tokës dhe kohëzgjatjen e këtij kontesti qoftë në procedurë civile edhe në atë 

penale, që nënkupton faktin se kanosja ka qenë e drejtpërdrejtë dhe serioze përkundër faktit se 

pala e dëmtuar është munduar vazhdimisht që këtë çështje ta zgjidhë me qetësi edhe vet 

personalisht edhe përmes familjarëve të tij, kjo vërtetohet edhe nga deklarata e të akuzuarit i cili 

gjatë mbrojtjes së tij deklaroi se Z., – babai i Gj., në ditën kritike është munduar që ti ul tensionet, 

ndërsa sa i përket deklaratës së dëshmitarit Z., të dhëna para gjykatës, i cili u deklaruar që Gj.,nuk 

ndihej i frikësuar në lidhje me këtë i lutem gjykatës që të merr parasysh moshën e dëshmitarit, 

kohën që ka kaluar nga dita kritike si dhe krenarinë si kryefamiljarë kur u deklarua lidhur me 

këtë çështje. Si palë e dëmtuar Gj., vazhdon të ndihet i kërcënuar dhe në ankth nga ky konflikt, 

pasi që çështja ende nuk është zgjidhur as në procedurë civile dhe as në atë penale. Si palë e 

dëmtuar mbetemi pranë deklaratave të dhëna para gjykatës, andaj kërkojmë nga gjykata që të 

merr aktgjykim dënues, pasi që të gjitha provat janë në lidhshmëri të plotë që vërtetojnë gjendjen 

faktike të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. 

 

 Mbrojtësja e të akuzuarit B.I, av.Blerina Kurtaj nga Gjakova, në fjalën e saj 

përfundimtarë ka deklaruar se: para kësaj gjykatë u zhvilluar procedura penale ndaj të mbrojturit 

tim B.I, i cili nga Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm u akuzuar 

për veprën penale të kanosjes nga neni 185 par.1 të KPRK-së, nga dëshmitë e dëshmitarëve Z.G, 

A.Gj dhe kinse të dëmtuarit Gj.Gj, gjatë këtij procesi gjyqësor me asnjë deklaratë të tyre 

prokuroria nuk ka mundur të vërtetoi më shumë se dyshimin e arsyeshëm se i mbrojturi im mund 

të ketë kryer këtë vepër penale, pasi që deklaratat e tyre janë kontradiktore me njëra tjetrën, të 

ndryshme me atë që kanë deklaruar ne këtë shqyrtim dhe në faza tjera të procedurës, po ashtu të 

ndryshme nga personat e njëjtë të cilët kanë qenë prezent në vendin e ngjarjes, andaj provave të 

tilla Gjykata nuk mund të ua falë besimin. Po ashtu si arsye tjetër që gjykata nuk mund të ju falë 

besimin është fakti se këta janë familjar në mes vete, respektivisht babai dhe vëllai dhe është e 

natyrshme që këta persona të dëshmojnë në anën e djalit – vëllait të tyre dhe qartazi shihet se e 

gjithë kjo situatë është kamufluar vetëm që këtu kinse i dëmtuari me mbarimin e këtij procesi ta 

dërgoi veten në favor në një kontest civil që është në zhvillim e sipër. Andaj nga të lartcekurat 

me asnjë provë relevante apo irelevante nuk është vërtetuar se i mbrojturi im ka mundur të ketë 

kryer këtë vepër që e ngarkon akuza, për çka mbrojtja në mungesë të provave gjykatës i propozon 

që konform dispozitave të nenit 364 par.1 nën par.1.3 ndaj të mbrojturit tim të merr aktgjykim 

lirues. 

 

I akuzuari B.I, në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: ndihem i pafajshëm se gjithë 

këto pretendime janë të pa bazuara, duke shtuar edhe faktin se jam familjar, po ashtu kërkoi nga 

gjykata që të merr një vendim të drejtë dhe lirues. 

 

2. Provat e administruara gjatë seancës të shqyrtimit gjyqësor 
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 Meqenëse i akuzuari B.I nuk e ka pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale për të 

cilën akuzohet, gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike gjatë shqyrtimit gjyqësor i ka 

administruar këto prova: ka dëgjuar në cilësi të dëshmitarit- të dëmtuarin Gj.Gj si dhe 

dëshmitarët Z.Gj dhe A.Gj dhe ka administruar provat materiale që janë propozuar nga palët dhe 

atë: deklaratën e të pandehurit të dhënë pranë PTHGJ, me numër PP.nr.565/17 të datës 

15.07.2017, deklaratën e të dëmtuarit Gj.Gj të dhënë pranë PTHGJ, me numër PP.nr.565/17 të 

datës 08.05.2017, procesverbali – plotësimi procesverbalit të pandehurit pranë PTHGJ me numër 

PP.nr.565/17 të datës 21.06.2017, procesverbali mbi marrjen në pyetje të dëshmitares M.D pranë 

PTHGJ me numër PP.nr.565/17 të datës 21.06.2017, procesverbali mbi marrjen në pyetje të 

dëshmitarit A.Gj. dhënë pranë PTHGJ me numër P.nr.565/17 të datës 21.07.2017, procesverbalin 

mbi marrje në pyetje të dëshmitarit Z.Gj, pranë PTHGJ me numër PP.nr.565/17 të datës 

21.07.2017, procesverbali mbi marrjen në pyetje të dëshmitarit M.D pranë PTHGJ me numër 

PP.nr.565/17 të datës 14.08.2017, raportit fillestar të incidentit të Policisë së Kosovës, me numër 

2017-EA-408 të datës 13.04.2017, raportit të oficerit A.K. me numër të rastit 2017-EA-408 të 

datës 13.04.2017, flesh-raporti i Policisë së Kosovës me numër të rastit 207-EA-408 të datës 

13.04.2017, marrëveshja me dorëshkrim e lidhur në mes të Gj.Gj dhe B.I e cila nuk përmban 

datën e lidhjes së marrëveshjes, deklarata e viktimës e dhënë në Policinë e Kosovës nga i 

dëmtuari Gj.Gj me numër të rastit 2017-EA-408 e datës 13.04.2017, deklarata e të dyshuarit B.I 

e dhënë në Policinë e Kosovës me numër 2017-EA-408 e datës 14.04.2017, raporti hetues i 

policisë së Kosovës me numër 2017-EA-408 i datës 18.04.2017, deklarata e dëshmitarit B.I e 

dhënë në Policinë e Kosovës me numër të rastit 2017-EA-408 e datës 13.02.2018, shikimi i 5 

fotove me ngjyra në formatin A4, ku është fotografuar telefoni gjatë bisedave në mes të dëmtuarit 

Gj.Gj dhe A.I, si dhe ka dëgjuar edhe mbrojtjen e të akuzuarit I.J.  

 

2.1. Deklarata e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit 

 

 2.1.1  I dëmtuari Gj.Gj, gjatë shqyrtimit gjyqësorë në cilësi të dëshmitarit ka deklaruar 

se: që nga nëntori i vitit 2012 kam pasur nga B.I dhe vëllai i tij H., kërcënime apo kanosje në 

vazhdimësi, kurse nga muaji prill 2017, B., ka shkuar tek shtëpia ime në fshatin ..., unë nuk kam 

qëlluar aty, në shtëpi ka qenë babai im dhe B., më kishte kërkuar mua të më takoi, babai më 

telefoni, pasi që isha në qytet u ktheva në shtëpi me vëllain A.,, aty gjetëm B., duke na pritur në 

terasë të shtëpisë me babain. B., më tha: Gj., një tokë që e ke shitur ke gabuar shumë rëndë sepse 

ti nuk ke guxuar me e shitë atë tokë, më tha se i ke dy kushte, ose ke me e prishë atë kontratë me 

na kthyer neve e me ma bart në emrin tim ose në të kundërtën ke me i paguar një milion euro, 

nëse asnjëra prej këtyre nuk ndodhin prej këtij e mbrapa kanë me të marr plumbat dhe keni me 

pas probleme krejt familja. Në atë moment iu kam përgjigjur B., se punën e një milion euro 

harroje, i ke kryer disa punime ku vlera e tyre mund të jetë rreth 22-23.000 €uro, mirëpo unë jam 

i gatshëm të paguaj 30.000 €uro për këto dhe të lutem me më lanë rahat dhe me e krye punën 

time. Ky prape se prape ka kundërshtuar dhe në ato momente ka ndërhyre babai në ato fjalë dhe 

i ka thënë, shiko djali i mire, lëri këto telashe dhe unë po ti shtoj edhe 10.000 uro, merri 40.000 

€uro e lëri këto punë, por ai ka kundërshtuar përsëri me të njëjtin tonë dhe i ka thënë nuk pranoi 

ndryshe ose një milion euro ose plumbat kanë me ju marrë. Duke u përgjigjur e palëve në 

procedurë, i dëmtuari - dëshmitari Gj.Gj ka shtuar se: ditën kur ka ndodhur rasti prezent kanë 

qenë Z., dhe vëllai A.,, i akuzuari B., ka qenë vetëm, kanosja ka ndodhur në oborrin tim në fshatin 

.... Arsyeja e paraqitjes ishte se pas ditës kritike, ditën e nesërme në mbrëmje mbas darke rreth 

orës 23:30min, kemi qenë krejt familja pasi që ishte koha e festës ishin edhe fëmijët, familjaret 

në përgjithësi, më ka thirre një numër i telefonit, pasi që atë numër e njohsha, pasi që ishte numri 

i B., apo i H.,, herën e parë nuk e kam hap telefonin, herën e dytë e kam hapur telefonin e kam 

lëshuar në interfon, ku paraqitet H.I ku edhe ai me të njëjtat fjalë sikurse i akuzuari më është 

kërcënuar duke me thënë, prej nesër me i marrë vëllezërit e babain e me dal me u taku, e me na 
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kthyer tokën në emër tonë ose tokën ose dy milion euro me na jap ose kanë me ju marr plumbat. 

Në atë moment e kam ndalur telefonin dhe i kam thënë se nëse mendon ti ashtu drejtoju gjykatës 

dhe pasi që ju po mendoni me këtë formë me kanosje dhe unë do të lajmëroi rastin në Polici, 

kanosja në telefon nuk ka qenë nga ana e B., por në lidhshmëri. Pas paraqitjes së rastit në polici 

nuk kam pasur kanosje tjetër direkt, por nga fjalët e njerëzve. Pas kanosjes jam frikuar unë e po 

ashtu edhe familjaret e mijë. Që nga viti 2012 e njoh B., dhe vëllain e tij H.,. Mbrojtësja e të 

akuzuarit B.I, Av.Blerina Kurtaj pyet dëshmitarin se keni thënë se ju ka telefonuar H.I të 

nesërmen në ora 23:26 me datë 12.04.2017, në deklaratën tuaj të dhënë në polici keni thënë se 

H., ju ka telefonuar në të njëjtën ditë në mbrëmje cila është e vërteta dhe nëse ju paska kërcënuar 

B., a keni pasur frikë, ankth, dëshmitari – i dëmtuari përgjigjet se thirrja nga H.I ka qenë te 

nesërmit, dhe së ka pasur frikë pas kanosjes së B., për çka nuk kam ndonjë vërtetim mjekësor të 

psikiatrisë apo psikologut lidhur me gjendjen psikike. Në pyetjen e të akuzuarit se pasi që 

deklaruat se ngjarja ka filluar nga viti 2012, a keni qenë ndonjëherë me ngrënë dark tek ne pas 

këtij kërcënimi dhe sa herë ke pirë kafe dhe se në ditën kritike kur erdha unë tek ti, a të thashë 

se duhet me ma përkthye tokën apo të thashë se nuk e paguaj tokën një milion euro apo ti kam 

kërkuar një milion euro, i dëmtuari-dëshmitari është përgjigjur se po kam qenë në vitin 2012, po 

ashtu kemi dal kemi pirë kafe disa herë deri në momentin kritik, ndërsa ditën kritike i akuzuari 

më ka thënë se ose i paguan një milion euro ose ke me na kthyer tokën në emër tonë ose 

përndryshe kanë me të marr plumbat ty e familjen tënde.  

 

  2.2 Deklaratat e dëshmitarëve 

 

 2.2.1 Dëshmitari Z.Gj gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: isha në pushim pasi ishte 

një festë, unë kam qenë në oborr duke punuar, kur e pashë B., hyri në oborr i cili ishte me kerr 

dhe më tha a është Gj., këtu, unë iu përgjigja jo është në Gjakovë së bashku me vëllain e vet, 

pastaj unë e thirra Gj., dhe i njëjti më tha se tokën ma keni shitë nuk guxoni me e shitë, shton se 

i njëjti më tha ose mi jepni një milion euro, atëherë edhe djali kur edhi tha këto fjalë. Djali i tha 

punën qe e ke krye ti jap të hollat rreth 30.000 €uro dhe unë i thash edhe 10.000 €uro ti shtoi unë 

e shko në punën tënde e të rrimë rehat, pastaj murr krye dhe tha kanë me ju kap plumbat dhe ka 

shkuar. B., atë ditë ishte vetëm, aty ishim unë, Gj., dhe djali tjetër A., Pasi ka thënë kanë me ju 

kapë plumbat nuk ka përdorur ndonjë fjalë tjetër dhe ka hipur në veture e ka ikur, ndërsa në 

mbrëmje vonë ka thirrur vëllai i tij. Në pyetjen e të autorizuarës së të dëmtuarit se meqenëse 

kanë kaluar 3 vite pothuajse nga dita kritike, a mund të ju kujtohet kur ka ardhur B., në shtëpi si 

kanë qenë reagimet, gjestet apo gjuha e përdorur prej tij dhe si është ndjerë Gj., lidhur me rastin, 

a ka qenë i frikësuar, dëshmitari është përgjigjur se, me fjalë të para B., me ka pritur egër ku më 

ka pyetur ku i ke djemtë dhe më ka thënë nëse nuk mi bjen një milion euro nuk pajtohem, Gj., 

nuk ka qenë i frikësuar. Duke u përgjigjur në pyetjet mbrojtëses së të akuzuarit, dëshmitari ka 

shtuar se Gj., është djali im, kur ka ardhur B., unë kam qenë vetëm në oborr, ka qenë afërsisht 

rreth orës 12:00, kemi qëndruar në këmbë dhe nuk kemi pirë kafe, kur ka ardh B., kam qenë në 

shtëpi, dhe para se të vije Gj., me ka thënë se tokën nuk guxoni me e shitë ose me mi dhënë një 

milion euro ose kam me ju vra, pastaj kemi qëndruar në këmbë duke i pritur djemtë, kemi 

qëndruar në oborr. Atë natë ka thirrur vëllai i B., në telefon, në telefon me të ka biseduar Gj., I 

akuzuari pyet dëshmitarin se a të kujtohet se kemi pirë kafe në terase, dëshmitari përgjigjet se jo 

nuk më kujtohet. Në pyetjen e gjykatës së ju në deklaratën e dhënë ne polici dhe prokurori keni 

thënë se i akuzuari ka thënë se kanë me ju kap plumbat, ndërsa sot deklaruat se ka thënë kam me 

ju vra, cila është e saktë, dëshmitari deklaroi se ka thënë kanë me ju kap plumbat. 

 

2.2.2 Dëshmitari A.Gj, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: ditën kritike kam qen 

me vëllain tim Gjonin në qytet, kur babai ka thirr Gj.,në telefon dhe i tregoi se B.I po të kërkon 

në shtëpi dhe ne jemi ardhur në shtëpi, B., vetëm ishte tek shtëpia duke na prit në teras së bashku 
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me babain, B., i tha Gj., se kam dëgjuar se e ki shit tokën, i tha tokën duhesh me e kthyer patjetër 

mua ose ke me paguar një milion euro, se nuk më kthen tokën ose nuk i paguan paratë kanë me 

ju marr plumbat për këtë punë dhe Gj., i tha B., se për këtë punë mos më hajde më asnjëherë dhe 

mundësh me shku në punën tënde dhe vazhdon me gjykatë, kaq ka qenë me B.,. Të pranishëm 

kemi qenë unë, Gj.,, babai dhe B.,. Duke u përgjigjur në pyetjet e mbrojtëses së të akuzuarit, 

dëshmitari ka shtuar se, unë jam vëllai i këtu të dëmtuarit Gj., ditën kritike në qytet kemi qenë 

vetëm unë dhe Gj., personi që na ka njoftuar në telefon që ka ardhur B., ka qenë babai jonë, kur 

kemi shkuar në shtëpi B., me babain i kemi gjetur në terasë, e cila nga dyert e oborrit i ka afërsisht 

5 metra, në pyetjen e mbrojtëses së të akuzuarit se a ju ka thënë B., se nëse nuk ma ktheni tokën 

ja keni me mi jap një milion euro apo kanë me ju marr plumbat apo kam me ju vra dhe se a ke 

njohuri se ju ka telefonuar H.I, dëshmitari është përgjigjur se ka thënë se nëse nuk ma ktheni 

tokën kanë me ju marr plumbat dhe se ka telefonuar H.I ka qenë mbrëmje një dit pasi që ka qenë 

B.. Duke u përgjigjur në pyetjet e gjykatës dëshmitari ka deklaruar se i akuzuari na kërcënuar të 

gjithëve, e kam ndjerë vetën të frikësuar. Gj., i ka afruar i ka thënë se punën që e kë bërë edhe 

më tepër ti jap 30.000 €, ndërsa blerimi ka thënë se kurrë, vetëm një milion euro, pastaj ka 

ndërhyrë babai dhe i ka thënë se nuk shkon kështu që edhe 10.000 € më tepër i ke vetëm me krye 

këtë punë, ndërsa Blerimi nuk ka pranuar. 

 

Dëshmitarët M.D. dhe M.D, nuk janë dëgjuar, pasi që prokurori i shtetit ka hequr dorë 

nga dëshmi i tyre, me arsyetimin se të njëjti nuk kanë qenë prezent kur kanosja është bërë në 

oborrin e shtëpisë dhe nuk është e përfshirë në dispozitivin e aktakuzës, deklaratat që vërtetojnë 

në kanosje përmes telefonit të kryer nga një person tjetër. 

 

2.3 Provat materiale 

 

2.3.1 Nga leximi i Raportit fillestar të incidentit të Policisë së Kosovës, me numër 2017-

EA-408 të datës 13.04.2017, Raporti i oficerit A.K me numër 2017-EA-408 të datës 13.04.2017 

dhe Flesh Raporti i Policisë së Kosovës, me numër të rastit 2017-EA-408 të datës 13.04.2014, 

Raporti i Hetuesit M.G me numër të rastiti 2017-EA-408 të datës 18.04.2017 gjykata ka 

konstatuar se në këto raport janë përshkruar veprimet hetimore të ndërmarr nga Policia e 

Kosovës. 

 

2.3.2 Nga leximi i Deklaratave të pandehurit të dhënë pranë Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë me datë 15.07.2017 dhe me datë 21.06.2017, Deklarata e të dyshuarit B.I të dhënë në 

Stacionin Policor në Gjakovë me datë 14.04.2017, Deklarata e të dëmtuarit Gj.Gj. të dhënë pranë 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë me datë 08.05.2017, Deklarata e Viktimës e dhënë në 

Stacionin Policor në Gjakovë me datë 13.04.2017, Procesverbali mbi marrjen në pyetje të 

dëshmitarit A.Gj, pranë Prokurorisë Themelore në Gjakovë me datë 21.07.2017, Procesverbali 

mbi marrjen në pyetje të dëshmitarit Z,Gj pranë Prokurorisë Themelore në Gjakovë me datë 

21.07.2017, Deklarata e dëshmitarit B.I e dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë me datë 

13.02.2018, Gjykata ka konstatuar se të njëjtit kanë dhënë deklarata pranë organeve të ndjekjes 

të cilat përputhën me deklaratat e dhëna në shqyrtimin gjyqësor. 

 

2.3.3 Nga leximi i Procesverbalit mbi marrjen në pyetje të dëshmitares M.D. të dhënë 

pranë Prokurorisë Themelore në Gjakovë me datë 21.07.2017 dhe Procesverbali mbi marrjen në 

pyetje të dëshmitarit M.D të dhënë pranë Prokurorisë Themelore në Gjakovë me datë 14.08.2017, 

gjykata ka gjetur se këto deklarata nuk janë relevante për të vendosur në këtë çështje, pasi që të 

njëjtat nuk kane qenë prezent në oborrin e shtëpisë kur është bërë kanosja, për çka edhe 

prokuroria e shtetit ka hequr dorë nga dëshmia e tyre në shqyrtim. 
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 2.3.4 Nga leximi i Marrëveshjes me dorëshkrim të lidhur në mes të Gj.Gj dhe B.I, e cila 

nuk përmban datën e lidhjes dhe nga shikim i 5 fotove me ngjyra në formatin A4, ku është 

fotografuar telefoni gjatë bisedave në mes të dëmtuarit Gj.Gj dhe A.I, gjykata ka gjetur se edhe 

këto prova nuk janë relevante sa i përket kësaj çështje penale, të njëjtat mund të shërbejnë si 

prova në ndonjë kontest juridik-civil, por në këtë çështje penale nuk e vërtetojnë asnjë rrethanë 

apo fakt me rëndësi. 

 

 2.4 Mbrojtja e të akuzuarit  

 

2.4.1 I akuzuari B.I gjatë shqyrtimit kryesor nuk e ka pranuar fajësinë ndërsa në mbrojtën 

e tij ka deklaruar se: me Gj., njihem që nga fillimi i vitit 2012, kur kemi bërë marrëveshje për 

tokën, ndërsa më herët nuk e kam njohur, ia njoh edhe babain dhe vëllain. Ditën kritike kam 

shkuar tek shtëpia e Gj., kam shkuar me qëllim për ta përmbushur marrëveshjen pasi që i njëjti 

ka ardhur nga bota e jashtme dhe kemi pas me ja bartë 9.000 € dhe ka pas me na bartë pronën,  

kam shkuar në mënyrë miqësore, kur kam shkuar në shtëpinë e Gj., e kam takuar Z.,, babain e 

Gj., i njëjti me tha hajde brenda, kemi pirë kafe në një terasë, ndërkohë e ka thirre Gj., në telefon, 

së pari ka ardhur A.,, pastaj ka ardhur Gj.,. Nuk është e vërtetë se i kam kanosur, unë i kam thënë 

se kam ardhur për tokë me e përkthyer, ndërsa i njëjti më tha se tokën e kemi shitur, për arsye se 

kanë paguar më shumë. Kemi pasur një marrëveshje për kryerjen e punimeve por nuk kemi pasur 

mos marrëveshje deri kur jam ftuar nga ana e policisë lidhur me këtë rast. Kemi pasur një 

marrëveshje të shkruar gjatë kësaj periudhë me detyrime të ndërsjellat, nuk është e vërtetë se  

unë nuk u jam përgjigjur këtyre marrëveshjeve. Parcelën në fjalë e ka shitur me çmim më të lartë 

se sa që e kemi pas në marrëveshje, sa kam njohuri unë, një hektar e ka shitur afërsisht 15.000 

€, e cila ka kaluar në tri kompani të familjes D.C. Mendoj se prona ka kaluar në emër të dikujt 

tjetër, duke u regjistruar edhe në librat kadastral në mënyrë të pa ligjshme. Padinë e kam ushtruar 

pas ngritjes së aktakuzës, pasi që për shitjen e parcelës kam kuptuar ditën që kam shkuar tek 

shtëpia, pasi që e kam kuptuar që e ka shitur tokën, i kam thënë se tani do ti drejtohem gjykatës 

edhe pse i njëjti më ka ofruar 26.000 €, ku ka ndërhyrë edhe babai i tij dhe me tha se edhe un ia 

jap 10.000 € për ta mbyllur këtë punë, unë i kam thënë nuk jam ardhur me bo Pazar, por jam 

ardhur me përkthyer tokën dhe as një milion euro nuk bëjnë punë, pasi që nuk e kam për me e 

shit. Është e vërtetë që një dit pas e kam thirrur në telefon dhe e kam pyetur se a je ti filani, ai 

mu përgjigj se jam Gj.Gj. dhe ma ka ndal telefonin dhe nuk e kam thirr më. Nuk është e vërtetë 

se ditën kritike kur kam shkuar në shtëpinë e tij, pasi që e kam kuptuar se parcela i është shitur 

dikujt tjetër në shenje revolte iu kam drejtuar të dëmtuarit me fjalët se ose ke për ta kthyer tokën 

në emrin tim ose ke me paguar një milion euro, në të kundërtën kanë me të marr plumbat. Qëllimi 

i tij është me kalu në temë tjetër, pasi që ia ka shitur tonën dikujt tjetër. Para se ta blej D., këtë 

parcelë, parcela ka qen në emër të Gj.Gj. Duke u përgjigjur në pyetjet e të autorizuarës së të 

dëmtuarit, i akuzuari ka shtuar se është e vërtetë se babai i Gj, Z., në ditën kritike në shtëpinë e 

tij më ka thënë se ju shtoi 10.000 € të tjera vetëm që ky konflikt të përfundoi, ka menduar ta 

qetësoi situatën. Që është shitur toka kam kuptuar ditën kritike, jam ndier keq pasi që më herët 

pata dëgjuar nga njerëzit por nuk kam besuar deri sa më ka thënë vet Gj., shtoi se ku është bërë 

biseda në shtëpinë e Gj., ka pasur kamera të cilat kanë mundur ti prezantojnë. Raportet me të 

dëmtuarin janë prishur prej vitit 2017, nga ky rast. Ende nuk ka përfunduar procedura civile 

lidhur me këtë rast, parcelën e ka në shfrytëzim D.G. Në shtëpinë e të dëmtuarit kam qenë vetëm, 

para se me shku nuk i kam njoftuar në telefon, para këtij rasti nuk kam qenë ndonjëherë, përveç 

rastit kur kam punuar njëherë ia kam heq një shtëpi të vjetër, para marrëveshjes lidhur me 

parcelën, shtëpinë e kam ditur pasi që kam shkuar prapa shtëpisë kur është ndërtuar një kishe.  

 

3. Elementet e veprës penale     
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Sipas nenit 185 par.1 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale kanosje e kryen “Kushdo që seriozisht e kanos personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste 

se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose shkaktimit të ankthit te personit të 

tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.  

 

4. Vlerësimi dhe analizimi i provave   

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, ka vlerësuar me shumë kujdes të gjitha provat të cilat janë 

administruar gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe ka ardhur në përfundim se nuk duhet t’i 

falet besimi deklarimit të të akuzuarit B.I të dhënë gjatë seancave të shqyrtimeve gjyqësore me 

të cilin e mohon kryerjen e veprës penale ngase kjo sipas vlerësimit të gjyqtarit të vetëm gjykues 

është bërë thjeshtë me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale. Gjykata nuk ja fali besimin 

deklarimit të akuzuarit për shkak se deklarimi i tij është në kundërshtim me provat të cilave 

gjykata ja ka falur besimin, siç është deklarata e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit Gj.Gj, si 

dhe deklarata e dëshmitarëve Z.Gj dhe A.Gj si dhe me raportin e oficerit A.K. Edhe vetë i 

akuzuari B.I nuk e ka mohuar faktin se ditën kritike, kishte shkuar në shtëpinë e të dëmtuarit 

Gj.Gj, për ta përmbushur marrëveshjen që e kishin lidhur me tokën për të cilën ka lindur kontesti, 

mirëpo i akuzuari B.Is mohuar faktin se ditën kritike e kishte kanosur të dëmtuarin Gj.Gj, duke 

cekur se kishte shkuar për të përmbushur marrëveshjen pasi që i njëjti ka ardhur nga bota e 

jashtme dhe kemi pas me ja bartë 9000 € dhe ka pasur me na bart pronën, nuk e kam e kam 

kanosur me fjalët për të cilat Gj., thotë se e kam kanosur. Një pretendim i tillë i të akuzuarit B.I. 

është në kundërshtim me deklaratën e të dëmtuarit Gj.Gj të cilit gjykata ia ka falur besimin e 

plotë, për shkak se dëshmia e tij është kuptimplotë dhe ajo çka është shumë e rëndësishme, 

deklarata e tij përputhet në tërësi me deklaratat e tij të mëparshme të dhënë në Stacionin Policor 

në Gjakovë por edhe deklaratën e dhënë para Prokurorit të shtetit por edhe me deklaratat e 

dëshmitarëve Z.Gj dhe A.Gj si me provat materiale që janë administruar gjatë shqyrtimit 

gjyqësor siç është raporti e oficerit A.K. Për gjykatën nuk është kontestuese fakti se i akuzuari 

B.I, ditën kritike e kishte kanosur seriozisht i këtu të dëmtuarin Gj.Gj në oborrin e shtëpisë së tij 

në fshatin..., Komuna e Gjakovës, në prani të babit të tij Z.Gj. dhe vëllait A.Gj. Kjo është 

vërtetuar nga deklarata e të dëmtuarit Gj.Gj, i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: “në 

muajin prill 2017, B., ka shkuar tek shtëpia ime në fshatin ... unë nuk kam qëlluar aty, në shtëpi 

ka qenë babai im dhe B., më kishte kërkuar mua të më takoi, babai më telefoni, pasi që isha në 

qytet u ktheva në shtëpi me vëllain A., aty gjetëm B., duke na pritur në terasë të shtëpisë me 

babain. B., më tha: Gj., një tokë që e ke shitur ke gabuar shumë rëndë sepse ti nuk ke guxuar me 

e shitë atë tokë, më tha se i ke dy kushte, ose ke me e prishë atë kontratë me na kthyer neve e me 

ma bart në emrin tim ose në të kundërtën ke me i paguar një milion euro, nëse asnjëra prej këtyre 

nuk ndodhin prej këtij e mbrapa kanë me të marr plumbat dhe keni me pas probleme krejt familja. 

Në atë moment iu kam përgjigjur B., se punën e një milion euro harroje, i ke kryer disa punime 

ku vlera e tyre mund të jetë rreth 22-23.000 €uro, mirëpo unë jam i gatshëm të paguaj 30.000 

€uro për këto dhe të lutem me më lanë rahat dhe me e krye punën time. Ky prape se prape ka 

kundërshtuar dhe në ato momente ka ndërhyre babai në ato fjalë dhe i ka thënë, shiko djali i 

mire, lëri këto telashe dhe unë po ti shtoj edhe 10.000 uro, merri 40.000 €uro e lëri këto punë, 

por ai ka kundërshtuar përsëri me të njëjtin tonë dhe i ka thënë nuk pranoi ndryshe ose një milion 

euro ose plumbat kanë me ju marrë”. Edhe nga dëshmia e dëshmitarit Z.Gj gjykata ka vërtetuar 

faktin se i dëmtuari Gj.Gj, ishte kanosur nga i akuzuari ngase i njëjti gjatë shqyrtimit gjyqësor 

ka deklaruar se: “isha në pushim pasi ishte një festë, unë kam qenë në oborr duke punuar, kur e 

pashë B.,hyri në oborr i cili ishte me kerr dhe më tha a është Gj., këtu, unë iu përgjigja jo është 

në Gjakovë së bashku me vëllain e vet, pastaj unë e thirra Gj,. dhe i njëjti më tha se tokën ma 

keni shitë nuk guxoni me e shitë, shton se i njëjti më tha ose mi jepni një milion euro, atëherë 
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edhe djali kur edhi tha këto fjalë. Djali i tha punën qe e ke krye ti jap të hollat rreth 30.000 €uro 

dhe unë i thash edhe 10.000 €uro ti shtoi unë e shko në punën tënde e të rrimë rehat, pastaj murr 

krye dhe tha kanë me ju kap plumbat dhe ka shkuar”. Po ashtu edhe nga dëshmia e dëshmitarit 

A.Gj vërtetohen veprimet e të akuzuarit i cili në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se “ditën 

kritike kam qen me vëllain tim Gj., në qytet, kur babai ka thirr Gj., në telefon dhe i tregoi se B.I 

po të kërkon në shtëpi dhe ne jemi ardhur në shtëpi, B., vetëm ishte tek shtëpia duke na prit në 

teras së bashku me babain, B., i tha Gj., se kam dëgjuar se e ki shit tokën, i tha tokën duhesh me 

e kthyer patjetër mua ose ke me paguar një milion euro, se nuk më kthen tokën ose nuk i paguan 

paratë kanë me ju marr plumbat për këtë punë dhe Gj., i tha B., se për këtë punë mos më hajde 

më asnjëherë dhe mundësh me shku në punën tënde dhe vazhdon me gjykatë, kaq ka qenë me B.,. 

Të pranishëm kemi qenë unë, Gj.,, babai dhe B.,”.  Faktin se i akuzuari ka shkuar në shtëpinë e 

këtu të dëmtuarit është vërtetuar edhe nga deklarimi i të akuzuarit dhe të dëmtuarit dhe 

dëshmitarëve po ashtu janë vërtetuar edhe veprime e të akuzuarit i cili e ka kanosur të dëmtuarin 

Gj.Gj. me fjalët “ose ke për të na e kthyer tokën në emrin tim, ose ke me i paguar një milion 

euro, ose në të kundërtën kanë me të marrë plumbat”. Faktin se tek i dëmtuari Gj.Gj me 

kanosjen nga ana e të akuzuarit B.I, i ishte shkaktuar frikim dhe akth është vërtetuar nga vet 

deklarata e të dëmtuarit Gj.Gj dhe deklarata e dëshmitarit A.Gj. Andaj për gjykatën është jo 

kontestuese fakti se këtu i akuzuari  me dashje e ka kanosur të dëmtuarin Gj.Gj, duke i shkaktuar 

ankth dhe frik. 

  

5. Gjendja faktike e vërtetuar  

 

Andaj, pas administrimit të gjitha provave gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor dhe 

vlerësimit të tyre një nga një dhe në lidhje me provat tjera, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje 

faktike: se i akuzuari B.I, me dashje e ka kryer veprën penale të kanosjes nga neni 185 par. 1 të  

KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

 

6. Vendimi për shpalljen fajtor të të akuzuarit   

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, gjykata e shpalli fajtor të akuzuarin B.I, për 

shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par.1 të  KPRK-së, ngase veprimet e të njëjtit i 

përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall 

fajtor dhe të gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të 

tij. 

 

7. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen 

e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarit: se jeton me pesë anëtarë të familjes, është mbajtës i vetëm i familjes, po 

ashtu nuk ka qenë asnjëherë i dënuar për ndonjë vepër penale. Ndërsa duke mos gjetur rrethana 

rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit nga neni 41 të KPRK-së dhe se ky dënim si 

i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me 

rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë në 

parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë 

rehabilitimin e tij, do të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të 

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

për respektimin e ligjit. 
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8. Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike    

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

në kontesttw rregullt juridiko - civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 par.2 lidhur 

me par.1 të KPP-së. 

 

9. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor është 

marrë konform nenit 450 par.1 dhe 2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453 par.l të KPP-së, ndërsa për 

programin për kompensimin e viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 

të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 365 të 

KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.185/18, me datë 09.07.2020 

 

Bashkëpunëtori profesional,                                                    Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Driton Sadiku                                          Drilon Haraçia  

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate.  


