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Numri i lëndës: 2018:025282 

Datë: 01.04.2020 

Numri i dokumentit:     00902568 

 

P.nr.415/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtari 

i vetëm gjykues Drilon Haraçia, me procesmbajtësen Valbone Hoxha, në lëndën penale kundër 

të akuzuarit I.(O.)J. nga Gjakova, për shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par.3 

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

Departamenti i Përgjithshëm me numër PP.nr.601/18, të datës 08.06.2018, pas mbajtjes së 

seancave të shqyrtimit gjyqësor me datë 19.02.2019, 12.02.2020, 05.03.2020, në prezencën e 

Prokurorit të shtetit Bajram Kryeziu, të dëmtuarit A.H. si dhe të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij 

Korab Bokshi, avokat nga Gjakova, me datën 09.03.2020 mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

 

I.J., nga i ati O., e ëma A., e gjinisë P., data e lindjes..., Komuna e Gjakovës, tani me 

vendbanim në Gjakovë, i martuar baba i 2 fëmijëve, ka të kryer fakultetin juridikë, është pronar i 

biznesit privat H. “4.Y.”, 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 datën 25.04.2018 rreth orës 12;30 min, në Gjakovë pikërisht në H. “4.Y.”, pas 

një konflikti verbal, seriozisht ka kanosur personin Inspektorin Komunal A.H., në atë mënyrë që 

pasi që inspektorët kanë kërkuar nga i pandehuri që të e largon “reklamën e hotelit” e cila ishte e 

vendosur në pronën e Kuvendit Komunal, me që reklama ishte vendosur pa pëlqimin e Organit 

Kompetent Kuvendit Komunal, i cili e kundërshton me pretekst se ka bërë kërkesë për vendosjen 

e reklamës në fjalë, në konflikt e sipër i pandehuri e kanos inspektorin Komunal me fjalët “A.H. 

kam kuptuar kush jeni dhe nga vini dhe merrem me ju pas orës 16:00”, me çrast te i dëmtuari ka 

shkaktuar ankth dhe frikë.  

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale të kanosjes nga neni 185 par.3 lidhur me 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.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, të akuzuarin e:     

 

G J Y K O N 
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 ME DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim me 

pëlqimin e akuzuarit I.J., konform nenit 47 të KPRK-së, I ZËVENDËSOHET ME DËNIM 

ME GJOBË në shumën prej 2.000.00 € (dymijë) €uro, për të cilin i akuzuari është i obliguar 

ta paguaj në afat prej 2 (dy) muajve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj dënimin me gjobë në shumën prej 

2.000.00 € (dymijë) €uro, në afat prej 2 (dy) muajve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, atëherë dënimi me gjobë i zëvendësohet me dënim me burgim, në kohëzgjatje 

prej 100 (njëqind) ditëve, duke ia llogaritur 20,00 € për një ditë burgimi. 

 

I dëmtuari A.H. nga Gjakova, lidhur me kërkesën pasurore juridikë, udhëzohet në kontest 

të rregullt juridiko-civil. 

 

Detyrohet i akuzuari I.J., që ti paguaj shpenzimet e procedurës dhe atë 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.nr. 601/18,  te datës 08.06.2018, kundër të akuzuarit I.(O.)J. nga 

Gjakova, për shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par.3 lidhur me par.1 të  KPRK-së. 

 

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

të cilën ngarkohet me akuzë. 

 

Prokurorit të Shtetit Bajram Kryeziu në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: gjatë 

këtij shqyrtimi gjyqësor u vërtetua në tërësi gjendja faktike, ashtu siç është cekur në dispozitivin 

e aktakuzës, duke u bazuar në shkresat e lëndës, Raportin e oficerit, Deklaratën e të dëmtuarit, 

gjithashtu dhe dëgjimin e të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit pranë kësaj Gjykate, si dhe 

dëgjimin e zyrtarit policor i cili ka përpiluar edhe raportin, u vërtetua se me rastin e heqjes së 

reklamës, që i akuzuari nuk kishte pas leje për vendosjen e saj, është e vërtet se situata është 

acaruar, kanë përdorur fjalë. Fyese dhe ofenduese në të dy palët, dhe me rastin e largimit të 

inspektorit gjatë qëndrimit të tij gjatë ngrënies së mëngjesit, afër objektit në një furrë, nga të dy 

dëshmitarët u vërtetua se i njëjti i është drejtuar të dëmtuarit A.H., me fjalët “kam kuptuar kush 

jeni ju dhe nga vini dhe merrem me ju pas orës 16,00” duke mos përmendur zyrën fare ku punon 

i dëmtuari, që i akuzuari nuk pranon apsolutisht të ketë kryer këtë kanosje, e me që me këtë 

kanosje e cila është bërë në prezencë të disa personave, tek i dëmtuari kanë shkaktuar ankth  dhe 

frikë, pasi që i njëjti vazhdimisht merrem me një natyrë të tillë të punës, gjatë kryerjes së 

kryerjes zyrtare, mos pranimin e të akuzuarit për kryerjen e kësaj vepre penale, propozojmë 

Gjykatës që mos të ia fal besimin pasi që provat e vërtetojnë një dyshim të bazuar, siç është 

dispozitivi i aktakuzës, kërkojmë që Gjykata të njëjtin ta shpall fajtor dhe ti shqiptoi një dënim 

konform peshës së veprës penale si dhe dispozitave ligjore. 

 

 I dëmtuari A.H. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: se e mbështetë në tërësi fjalën 

përfundimtare të prokurorit të Shtetit. 
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 Mbrojtësi i të akuzuarit I.J., av.Korab Bokshi nga Gjakova, në fjalën e tij përfundimtarë 

ka deklaruar se meqë kemi arritur në përfundim të këtij shqyrtimi gjyqësor në fazën e fundit 

mund të vijë në përfundim se siç kemi thënë që nga fillimi se aktakuza e Prokurorisë nuk ka 

mundur të përcaktoi qartë vendin e kryerjes së veprës, kohën dhe veprimet e të akuzuarit, për çka 

kësaj Gjykate i është dashur që të ndërmerre veprime që në kuptim të tërësisë së çështjes të 

procedoi dëshmitar të cilët nuk janë ftuar fare në fazën hetimore e për çka ne mendojmë se po të 

bëhej një gjë e tillë në procedurë hetimore as nuk do të ngrehej fare kjo aktakuzë. Megjithatë 

tashmë në këtë procedurë janë deklaruar këtu i dëmtuari, dëshmitar N.G., L.S. dhe oficeri policor 

L.T., e po ashtu është deklaruar edhe i dëmtuari dhe ka dhënë mbrojtjen këtu i akuzuari. Pra ky 

shqyrtim gjyqësor dhe kjo aktakuzë mund të themi se boshtin e saj e ka vetëm në deklarimet e të 

lartë cekurve dhe nuk mbështetet në asnjë provë materiale, andaj duke pas parasysh këtë fakt ne 

si mbrojtje po ashtu edhe Gjykata gjatë vlerësimit duhet që me kujdes ti analizoi deklaratat e 

dhëna në këtë procedurë. Andaj shkurtimisht do ti analizoi edhe unë si mbrojtje në këtë fjalë 

përfundimtare. Duke filluar kronologjikisht sipas mënyrës së deklarimit të tyre do të filloi nga 

deklarimi i këtu të dëmtuarit duke konsideruar se deklarata e vet të dëmtuarit është kontraditore 

dhe nuk përputhet me deklarimin e tij të dhënë në Prokurori, duke pas parasysh se këtu i 

dëmtuari gjatë procedurë hetimore ka thënë në mënyrë të qartë dhe decedive se gjëra të tilla duke 

aluduar me veprimet e këtu të akuzuarit janë mësuar dhe këto çështje jemi të mësuar, e që kjo 

deklarata e tij në Prokurori është vërtetuar edhe sot nga deklarimi i zyrtarit Policor L.T., i cili ka 

deklaruar se në momentin kur ka hyrë në lokalin P., këtu i akuzuari pas shkëmbimit të disa 

fjalëve fyese me këtu të dëmtuarin dhe të tjerë, kam pyetur të dëmtuarin se a ndjehesh i kanosur 

ndërsa i njëjti është përgjigjur se jo. Ky fakt është vërtetuar edhe nga deklarimi i dëshmitarit L.S. 

në këtë shqyrtim gjyqësor i cili ka thënë se në momentin kur ka hyrë këtu i akuzuari në lokal 

kemi qenë duke ngrënë bukë, në mes të akuzuarit dhe të dëmtuarit janë shkëmbyer disa fjalë 

fyese e po ashtu ka pas reagim dhe kundër përgjigje edhe nga vet i dëmtuari por që fyerje të tilla 

neve nuk na bëjnë përshtypje, për shkak se këtë punë e kemi rutinë dhe se në ditën kritike pas 

daljes nga lokali i këtu të akuzuarit ne kemi vazhduar për të ngrenë bukë normalisht dhe pa asnjë 

shqetësim. Gjithashtu këto fakte vërtetohen edhe nga dhënia e mbrojtjes së këtu të akuzuarit i cili 

ka theksuar se duke trajtuar veprimet e inspektorëve komunal si të pa lejuar, ka paragjykuar se 

është duke ju bërë me tendencë dhe se ka pas fjalë shkëmbim të fjalëve fyese të inspektorëve dhe 

këtu të akuzuarit, po assesi, me qëllim të kërcënim apo kanosjes ndaj zyrtarëve komunal. Andaj 

lusim gjykatën që ti fal besimin e mbrojtësit së të akuzuarit, të mos i fal besimin deklaratës së 

këtu të dëmtuarit, e po ashtu as dëshmitarit N.G. për shkak se dëshmitari N.G. gjatë dëshmisë së 

tij rezulton se mund të ketë pasur të njohur faktin se për çka është ftuar dhe si të deklarohet, duke 

pasur parasysh se ka punuar dhe punon me këtu të dëmtuarin dhe në shumicën e deklarimit të tij 

gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka thënë se nuk i kujtohen shumë gjëra pasi që ka kaluar një kohë, por 

në fjalën e parë të tij ka dhënë se e dijë se kam dëgjuar se shihemi pas orës 16.00, që ka lënë të 

dyshojmë se i njëjti ka qenë i përgatitur paraprakisht. Gjykatës i propozojmë që të ia fal besimin 

dëshmisë së dëshmitarit L.S. për faktin se i njëjti ka thënë gjithë atë se çfarë ju ka kujtuar, për 

faktin se ka kaluar një kohë e gjatë. Andaj duke pas parasysh gjithë atë çfarë thamë, 

konsiderojmë se në këtë çështje juridiko penale nuk ka arritur assesi të provohen veprimet e 

kundërligjshme, për të cilat pretendohet se i ka kryer këtu i akuzuari dhe e gjitha ajo që mund të 

vijë në përfundim është ajo se në mes të akuzuarit dhe të dëmtuarit ka pasa fyerje dhe sharje në 

mes veti në ditën kritike, por që të njëjtat nuk paraqesin elementet e veprës penale dhe që këtu i 

dëmtuari ka të drejtë nëse është ndjerë i fyer të paraqesë padi civile dhe të njëjtën ta realizoi në 

kontest civile. Andaj konsiderojmë se është vërtetuar se këtu i dëmtuari nuk ka përjetuar frikë 

apo ankth por që inicimi i kësaj procedure është bërë me qëllim të hakmarrjes ligjore ndaj këtu të 

akuzuarit, e që për shkak të hetimeve të mangëta të prokurorisë ka rezultuar me aktakuzë. I 

propozojmë Gjykatës që ndaj të akuzuarit I.J. të bie Aktgjykim lirues për shkak se nuk janë 

vërtetuar elementet e veprës penale, për të cilën dyshohet se i ka kryer. 
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I akuzuari I.J., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: mbështesë fjalën e mbrojtësit tim 

dhe nuk kam se çka të shtoi. 

 

2. Provat e administruara gjatë seancës të shqyrtimit gjyqësor 

 

 Meqenëse i akuzuari I.J. 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 A.H. si dhe dëshmitarët 

N.G., L.S. dhe L.T. dhe ka administruar provat materiale që janë propozuar nga palët dhe atë: 

Raportit fillestar të incidentit të Policisë së Kosovës, me numër të rastit 2018-EA-370 të dt. 

25.04.2018, Deklarata e viktimës të dhënë në Policinë e Kosovës, me nr. Rast. 2018-EA-370 të 

dt. 25.04.2018, Deklarata e të dyshuarit I.J. të dhënë në Policinë e Kosovës me nr. 2018-EA-370 

të dt. 25.04.2018, Raporti i oficerit L.T. me numër 2018 EA 370 të dt. 25.04.2018, Flesh Raporti 

i Policisë së Kosovës, me numër të rastit 2018 EA 370 të dt. 25.04.2018, Procesverbali mbi 

marrjen në pyetje të dëmtuarin A.H. pranë PTHGJ, me nr. PP/II.nr. 601/18 të dt. 08.06.2018, 

Procesverbali mbi marrjen në pyetje të pandehurin I.J. pranë PTHGJ me nr. PP/II.nr.601/18 të dt. 

08.06.2018, 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 A.H., gjatë shqyrtimit gjyqësorë ka deklaruar se: atë ditë ka qenë një 

inspektim komunal, unë edhe disa inspektor tjerë kemi shkuar bashkë me ta, për lirimin e 

hapësirave publike, aty inspektoret kompetent komunal kanë konstatuar se i akuzuari shfrytëzon 

sipërfaqe publike, që është e Komunës së Gjakovës, dhe për të njëjtën nuk posedon pëlqim për 

shfrytëzimin e asaj hapësire. Inspektoret kanë prit disa minuta, se i akuzuari mos ka ndonjë 

dokument, meqenëse nuk ka prezantuar asnjë dokument, Kompania e kontraktuar prej Komunës 

ka filluar dhe e ka heq atë reklamën duke liruar hapësirën publike, kemi vazhduar me një lokal 

aty afër pas disa minutave ka ardh aty i akuzuari, në prezencë të dy policëve dhe kolegëve tjerë 

inspektor, më është drejtuar me fjalë “tash po të njoh ti je A.H. me ton kërcënues të ngritur dhe 

shihemi ne pas orës katër dhe ka  provua me afrua nga tavolina jonë, janë quar policia dhe disa 

koleg, i akuzuari dhe një person tjetër i cili ka qenë me te janë larguar, pastaj kemi vazhduar për 

hapjen e rastit në polici. Në atë moment sigurisht që ka qenë një kërcënim, pas orës 4 nuk e dijë 

arsyen çka mund të ndodhë. Gjatë heqjes së reklamës nga i akuzuari kemi pas kërcënime verbale 

por jo fizike. Dëshmitari ka deklaruar se po kam deklaruar kështu, mirëpo jo si rasti konkret pasi 

që i njëjti ka ardh në lokalin tjetër dhe më është drejtuar direkt mua me fjalët. Dëshmitari ka 

deklaruar se në lokalin tjetër më është drejtuar mua me emër dhe mbiemër. Dëshmitari ka 

deklaruar se jo pasi që edhe nuk e kam takuar dhe herën e parë të cilën e kam takuar ka qenë në 

gjykatë këtu dhe realisht as që e kam njohur. Dëshmitari ka deklaruar se ka qenë vetë i dyti, 

ndërsa ai personi tjetër nuk e dij a ka fol ndonjë send, pasi që nuk e kam dëgjuar, pasi që i 

akuzuari ka fol me ton të lartë. 

 

  2.2 Deklaratat e dëshmitarëve 

 

 2.2.1 Dëshmitari N.G. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: punoi Inspektor i 

ndërtimit pranë Komunës së Gjakovës dhe se ditën kritike kam qenë në punë ku kam qenë si 

asistua i inspektorëve komunal për rrënimin e disa pllakateve që kanë qenë të vendosura pa leje 

me Vendim të Inspekcionit Komunal. Dëshmitari ka deklaruar se nuk më kujtohet emri por ka 

qenë një aksion i gjerë dhe kush nuk ka pas leje kemi shkuar për ti rrënuar. Dëshmitari ka 

deklaruar se më kujtohet ne e kemi kryer punën tonë, kemi shkuar tek hoteli 4.Y., e kemi heq 
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pllakatën e cila ishte pa pëlqim të O., kemi pas pauzën dhe kemi shkuar për të ngrënë drekë, 

pronari i 4.Y. ka ardhë duke ngrënë bukë, kujshi aty ku ka ardhë pronari i hotelit 4.Y., ku ju ka 

drejtuar A.H. se ti je A.H. ne do të shihemi pas orës 4, pas orarit të punës, tjetër nuk më kujtohet. 

Prezent kanë qenë L.S., F.B., A.K., B.Sh.. Dëshmitari ka deklaruar se nuk ka reaguar askush, ka 

qenë edhe policia aty, ka dal jashtë dhe se çka ka ndodhë nuk e dijë. Personi prezentë që është 

këtu tani i akuzuar i ka thënë ato fjalë të dëmtuarit A.H.. Dëshmitari ka deklaruar se nuk mund ta 

them saktësisht kështu, por e dijë se kam dëgjuar se pas orës 16:00 do të shihem. Dëshmitari ka 

deklaruar se unë kam qenë vetëm në cilësinë e asistentit nuk e kam vërejtur se a ka biseduar për 

këtë çështje. 

 

2.2.2 Dëshmitari L.S. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: në vitin 2018 kam 

punuar në Drejtorin e Inspektoratit pranë KK Gjakovë, me dt. 25.04.2018 a kemi qenë në 

Inspektim në tërë lagjen D. – ish lagja P. ku kemi qenë me koleg të punës A.B., A.K., B.Sh., 

N.G., A.H., F.B., etj. Dëshmitari ka deklaruar se kemi pas urdhëresë nga Kuvendi për heqjen e 

reklamave – panove, kemi shkuar aty dhe jemi prezantuar me pronarin, i cili është prezentë tani, 

e kemi lajmëruar se ka përfunduar afati për largimin vullnetar dhe kemi ardh me kompani për 

tërheqjen me dhunë, secila palë reagon, ku edhe u mundua me i treguar arsyet e veta dhe të 

drejtat e tij, mirëpo ne i kemi treguar se kemi vendim për largimin e tyre. Ne kemi vazhduar me 

aksion edhe me lokalet tjera, kemi pas reagime edhe nga ana e palëve tjera, pastaj kemi shkuar 

në drekë së bashku me kolegët, policinë dhe firmën kontaktuese. Kemi qenë duke ngrënë bukë 

në një lokal, kur kemi qenë duke ngrënë bukë, vetëm kur janë ardhë ka qenë këtu i akuzuari vetë 

i dyti dhe ka biseduar diçka me A.. Fjalët e të akuzuarit drejtuar A. nuk më kujtohen saktësisht 

vetëm se ka qenë me tonë të lartë. Në pyetjen e Prokurorit se meqenëse keni qenë aty afër a i ke 

dëgjuar ti fjalët se “kam kuptuar se kush jeni dhe merrem me ju pas orës 16,oo”. Dëshmitari ka 

deklaruar se diçka ka pas të atij lloji mirëpo nuk mund të them 100%. Diçka ka pas bisedë të 

përgjithshme mirëpo nuk kam mundur ta perceptoi, por diçka ka pas. Ka pas reagim normal i 

dëmtuari. Tek i akuzuari nuk kam dëgjuar të ketë pasur probleme kolegët gjatë vizitave 

paraprake. Dëshmitari deklaroi se ne kemi vazhduar aksionin, kemi ngrënë bukë dhe kjo për ne 

ishte rutin, nuk kam biseduar  

 

2.2.3 Dëshmitari L.T. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: se lidhur me rastin e 

dt.25.04.2018 pikërisht në Hotelin 4.Y., ka deklaruar se kemi qenë në plan operativ, së bashku 

me Inspektorët Komunal, ku ne si zyrtar policor kemi asistuar për heqjen e reklamave, tek hoteli 

i të akuzuarit ka pas kundërshtime nga pronari, por i kemi heq reklamën dhe me kompaninë që 

ka pas me hek janë dakorduar që reklamën me e lënë mbas hotelit me kamion, pastaj kemi 

shkuar në pauzë në një gjellëtore afër hotelit të akuzuarit me sa më kujtohet firma ka qenë P. dhe 

kemi qenë më shumë se 10 vetë duke ngrënë bukë, kemi qenë 2 oficer, kanë qenë 5 inspektor me 

sa më kujtohet dhe punëtorët e kompanisë. Pastaj ka ardh pronari me fjalë fyese me sa e dijë unë 

e kanos inspektorin A.H. i cili është prezentë, mandej unë kam biseduar me shefin e ndërrimin, 

këtë u ardh e ka marrë vëllau i vet, unë kam biseduar me shefin dhe ka thënë se te akuzuarin ta 

shoqëroi në stacion. Fjalët e të akuzuarit kanë qenë me ty shihemi pas orës 16,00, ka pas edhe 

fjalë tjera po nuk më kujtohen, por kjo ka qenë arsye përse ne kemi hapur rast. Pas këtyre fjalëve 

ne e kemi nxjerrë jashtë të akuzuarin, jemi kthyer me hëngër bukë dhe e kam pyetur të dëmtuarin 

se a ndjehesh i kërcënuar, mirëpo gjatë drekës e kam vërejte se ky nuk ka hëngër bukë, pasi që i 

kishte humbur oreksi, mandej kam shkuar te hoteli i të akuzuarit dhe e kemi njoftuar se duhet të 

vjen në stacion për me dhënë deklaratë dhe i njëjti nuk ka kundërshtuar dhe ka thënë fjalët se 

bash po du me e ndjek në Gjykatë. Dëshmitari ka deklaruar se kemi qenë 2 oficer, 5 inspektor 

dhe 3 punëtor të kompanisë, shton se nuk e kam njohur as të dëmtuarin e as të akuzuarin. Pasi që 

ka qenë dita e parë qe kemi dal me Inspektor sipas planit operativ. Dëshmitari ka deklaruar se e 

ky e ka kanos dhe e ka shajtur me fjalë, por kanosja ka qenë elementi që ne me e ndjek rastin dhe 
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pasi që jam konsultuar me shefin dhe kemi hapur rast, shton se e ka kanos në prezencë të 10 

vetëve, ka pasur edhe kamera të lokalit dhe nuk e dijë se a ka qenë në afekt, e qëllimshme apo e 

pa qëllimshme. Dëshmitari ka deklaruar se unë si zyrtar policor, bëjë përpilimin e raportit dhe 

pastaj i dërgohet rasti në hetime. Dëshmitari ka deklaruar se zyrtarin policor A.H., se po e kam 

njoh pasi që ka ndodhë rasti dhe i njëjti punon në hetime rajonale, ndërsa unë nuk kam pas 

kontakt me te, pasi që kam qenë polic i ri. Dëshmitari ka deklaron se të dëmtuarin e kemi 

intervistuar në veturë zyrtare, pastaj e kemi marrë të akuzuarin dhe e kemi dërguar në Stacion, 

ndërsa nuk më kujtohet saktë intervali kohor sa ka mundur të jetë. Në pyetjen e Gjykatës për 

dëshmitarin se në Raportin e juaj keni konstatuar se ka ardhur I.J., pronar i hotelit 4.Y., së 

bashke me dy persona tjerë dhe ka ngritur zërin, duke i thënë A.H., e kam kuptuar kush jeni ju 

dhe nga vini dhe nga sot do të merrem privatisht me ju pas orës 16,00, a ju kujtohet tani ky 

konstatim dhe a është e vërtetë. Dëshmitari ka deklaruar se siç thash edhe në fillim e mbështesë 

raportin tim. 

 

2.3 Provat materiale 

 

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

rastit 2018-EA-370 të dt. 25.04.2018, Raporti i oficerit L.T. me numër 2018 EA 370 të dt. 

25.04.2018 dhe Flesh Raporti i Policisë së Kosovës, me numër të rastit 2018 EA 370 të dt. 

25.04.2018, gjykata ka konstatuar se në këtë raport janë përshkruar veprimet hetimore të 

ndërmarr nga Policia e Kosovës. 

 

2.3.2 Nga Deklarata e viktimës të dhënë në Policinë e Kosovës, me nr. Rast. 2018-EA-

370 të dt. 25.04.2018, Deklarata e të dyshuarit I.J. të dhënë në Policinë e Kosovës me nr. 2018-

EA-370 të dt. 25.04.2018, Procesverbali mbi marrjen në pyetje të dëmtuarin A.H. pranë PTHGJ, 

me nr. PP/II.nr. 601/18 të dt. 08.06.2018, Procesverbali mbi marrjen në pyetje të pandehurin I.J. 

pranë PTHGJ me nr. PP/II.nr.601/18 të dt. 08.06.2018, Gjykata ka konstatuar se të njëjtit kanë 

dhënë deklarata pranë organeve të ndjekjes të cilat përputhën me deklaratat e dhëna në 

shqyrtimin gjyqësor. 

 

 2.4 Mbrojtja e të akuzuarit  

 

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

e tij ka deklaruar se unë nuk e ndiej vetën fajtor për veprën penale për të cilën ngarkohem duke 

deklaruar se ditën e lartcekur unë kam qenë para lokalit me familje, kanë ardhë një grup i 

inspektorëve së bashku me policin dhe ka qenë insistimi i tyre që reklama të hiqen, dhe unë kam 

kërkuar prej tyre që të shkoj deri në shtëpi ta marrë dokumentacionin dhe të ju prezantoi pasi që 

kisha bërë kërkesë për lejimin e vendosjes së reklamës, kanë qenë 7-8 inspektor dhe 2 polic dhe 

ka qenë insistimi i tyre që kompania kontraktuese me e pre reklamën, gjatë kësaj kohe ne i kemi 

shkëmbyer disa fjalë me të gjithë aty mirëpo më insistues për heqjen e reklamës ka qenë 

inspektori A., dhe i ka shkëmbyer disa fjalë. Mandej kam kërkuar prej kompanisë që të prenë në 

mënyrë të kujdesshme në mënyrë që ta shfrytëzojë prapë, mandej prapë disa fjalë  i kemi 

ngatërruar me inspektorin A.  dhe mandej jemi ndarë, pastaj unë kam shkuar në shtëpi me marrë 

dokumentacionin dhe me atë dokumentacion kam shkuar në zyre tek drejtoria e zhvillimit 

ekonomik dhe e kam marrë dokumentacionin që e kam pas të aprovuar vënien e reklamës, 

mandej kam shkuar në lokalin ku kanë qenë duke ngrënë bukë, pa kurrfarë qëllimi me ju 

prezantuar dokumentacionin, dhe ja kam prezantuar, ku të njëjtit më thanë se kemi përfunduar 

punë me ty largohu, pastaj janë ngrit eprorët e policisë dhe na kanë larguar jashtë, ku pas 2 ore 

kanë ardhë dhe më kanë njoftuar se duhet me ardh në Stacion Policor. Mbrojtësi i të akuzuarit e 

ka pyet të akuzuarin se a të kujtohet se ju keni drejtuar këtu të dëmtuarit A.H., se kam kuptuar se 
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kush jeni dhe nga vini dhe me ju merrem pas orës 16.00. I akuzuari ka deklaron se jo nuk e kam 

thënë në këtë mënyrë. Mbrojtësi i të akuzuarit e ka pyet të akuzuarin se a keni kanosur këtu të 

dëmtuarin, apo a ka pas fyerje. I akuzuari ka deklaruar se nuk e kam kanosur ndërsa fyerja ka pas 

të dy anshme, nuk kam pas problem përpara me të dëmtuarin as që e kam njohtë. I akuzuari 

lidhur me dokumentacionin ka deklarua se ka qenë në proces dhe me datën 23.04.2018 më është 

jap leja mirëpo nuk e kam pas me vete, pasi që Drejtoria ende nuk e kishte sjellë, ndërsa atë ditë, 

pasi që kanë ardhë këta kam shkuar e kam marrë. I akuzuari ka deklaruar se është hequr pasi që 

këta nuk kanë qenë të njoftuar nga Drejtoria për Zhvillim Ekonomik se më është miratuar një 

kërkesë e tillë, gjatë heqjes së reklamës kanë qenë mbi dhjetë persona. Prokurori i Shtetit ka pyet 

të akuzuarin se fjalën se do të shihemi në zyre a e keni përdorë kë të fjalë, i akuzuari ka deklaruar 

se po por nuk kam pas ndonjë qëllim të kërcënimit apo të kanosjes. Kur kane ardhë me e heq 

reklamën inspektoren më janë prezantuar ndërsa emrin e të dëmtuarit e mësova nga kolegët e tij. 

Gjykata ka pyet të akuzuarin se a të kanë njoftuar përpara se me ju hekë reklamën me ndonjë 

shkresë, Kuvendi apo Inspektorët se në rast se nuk posedoni leje të njëjtat do të hiqen, i akuzuari 

ka deklaruar se jo mirëpo na kanë njoftuar dy javë përpara  për me aplikuar për leje. 

 

3. Elementet e veprës penale     

 

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

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

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

personi  i  tillë. Ndërsa në paragrafin 3 të këtij neni është përcaktuar formë e rëndë e kësaj vepre 

penale që konsiderohet se kryer, kur vepra penale nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni kryhet 1) ndaj 

personit zyrtar në lidhje me punën apo me pozitën e tij ose 2) ndaj disa personave ose 3) kur 

vepra kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit,  ashtu që kryesi dënohet me burgim prej 

gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. Ndërsa në nenin 120 par.2 nënpar.2.1, 2.2 dhe 2.3 të 

KPRK-së është dhënë edhe përkufizimi i shprehjes person zyrtarë ashtu që: Person zyrtar-

nënkupton: 2.1 personi i zgjedhur ose i emëruar në një organ shtetëror, 2.2 personi i autorizuar 

në një organ shtetëror, organizatë biznesi ose ndonjë person tjetër juridik i cili sipas ligjit apo 

ndonjë dispozite tjetër të nxjerrë në pajtim me ligj ushtron detyra të posaçme;  2.3. personi i cili 

ushtron detyra të posaçme zyrtare në bazë të autorizimit të dhënë me ligj.   

 

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 I.J. të dhënë gjatë seancave të shqyrtimeve gjyqësore me të 

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

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

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

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

deklarata e dëshmitarëve N.G., L.S. dhe L.T. si dhe me raportin e oficerit L.T.. Edhe vetë i 

akuzuari I.J. nuk e ka mohuar faktin se ditën kritike, kishte shkuar në lokalin ku ishin në pauzë 

për drekë Inspektorët, zyrtaret policor dhe punëtorët e kompanisë kontraktuese, për shkak të 

pakënaqësisë së heqjes së reklamës e cila ishte e vendosur në hapësirën publike të Komunës së 

Gjakovës, mirëpo i akuzuari I.J. mohuar faktin se ditën kritike e kishte kanosur të dëmtuarin 

A.H., duke cekur se kishte shkuar për të iu prezantuar dokumentacionin. Një pretendim i tillë i të 

akuzuarit I.J. është në kundërshtim me deklaratën e të dëmtuarit A.H. 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 
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Stacionin Policor në Gjakovë por edhe deklaratën e dhënë para Prokurorit të shtetit por edhe me 

deklaratat e dëshmitarëve N.G., L.S. dhe L.T. si me provat materiale që janë administruar gjatë 

shqyrtimit gjyqësor siç është raporti e oficerit L.T.. Për gjykatën nuk është kontestuese fakti se i 

akuzuari I.J., ditën kritike e kishte kanosur seriozisht inspektorin komunal këtu të dëmtuarin 

A.H. në lokalin të cilin ishin në pauzë të drekës, pra në vendin ku ishin në pauzë të bashku me 

kolegët e tij N.G. dhe L.S. si dhe ne prezencë të dy oficerëve policor si dhe punëtorëve 

kontraktues për heqjen e reklamave. Kjo është vërtetuar nga deklarata e të dëmtuarit A.H., i cili 

gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: “atë ditë ka qenë një inspektim komunal, unë edhe disa 

inspektor tjerë kemi shkuar bashkë me ta, për lirimin e hapësirave publike, aty inspektoret 

kompetent komunal kanë konstatuar se i akuzuari shfrytëzon sipërfaqe publike, që është e 

Komunës së Gjakovës, dhe për të njëjtën nuk posedon pëlqim për shfrytëzimin e asaj hapësire. 

Inspektoret kanë prit disa minuta, se i akuzuari mos ka ndonjë dokument, meqenëse nuk ka 

prezantuar asnjë dokument, Kompania e kontraktuar prej Komunës ka filluar dhe e ka heq atë 

reklamën duke liruar hapësirën publike, kemi vazhduar me një lokal aty afër pas disa minutave 

ka ardh aty i akuzuari, në prezencë të dy policëve dhe kolegëve tjerë inspektor, më është drejtuar 

me fjalë “tash po të njoh ti je A.H. me ton kërcënues të ngritur dhe shihemi ne pas orës katër dhe 

ka  provua me afrua nga tavolina jonë, janë quar policia dhe disa koleg, i akuzuari dhe një 

person tjetër i cili ka qenë me te janë larguar, pastaj kemi vazhduar për hapjen e rastit në 

polici”. Edhe nga dëshmia e dëshmitarit N.G. gjykata ka vërtetuar faktin se i dëmtuari A.H., 

ishte kanosur nga i akuzuari ngase i njëjti gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: “ditën 

kritike kam qenë në punë ku kam qenë si asistues i inspektorëve komunal për rrënimin e disa 

pllakatave që kanë qenë të vendosura pa leje me Vendim të Inspekcionit Komunal. Dëshmitari ka 

deklaruar se nuk më kujtohet emri por ka qenë një aksion i gjerë dhe kush nuk ka pas leje kemi 

shkuar për ti rrënuar. Dëshmitari ka deklaruar se më kujtohet ne e kemi kryer punën tonë, kemi 

shkuar tek hoteli 4.Y., e kemi heq pllakatën e cila ishte pa pëlqim të O., kemi pas pauzën dhe 

kemi shkuar për të ngrënë drekë, pronari i 4 Yjeve ka ardhë duke ngrënë bukë, kujshi aty ku ka 

ardhë pronari i hotelit 4.Y., ku ju ka drejtuar A.H. se ti je A.H. ne do të shihemi pas orës 16:00, 

pas orarit të punës, tjetër nuk më kujtohet”. Po ashtu edhe nga dëshmia e dëshmitarit L.S. 

vërtetohen pjesërisht veprimet e të akuzuarit i cili në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se me 

dt.25.04.2018 kemi qenë në Inspektim në tërë lagjen D. – ish lagja P. ku kemi qenë me koleg të 

punës A.B., A.K., B.Sh., N.G., A.H., F.B., etj. dhe kemi pas urdhëresë nga Kuvendi për heqjen e 

reklamave – panove, kemi shkuar aty dhe jemi prezantuar me pronarin, i cili është prezentë tani, 

e kemi lajmëruar se ka përfunduar afati për largimin vullnetar dhe kemi ardh me kompani për 

tërheqjen me dhunë, secila palë reagon, ku edhe u mundua me i treguar arsyet e veta dhe të 

drejtat e tij, mirëpo ne i kemi treguar se kemi vendim për largimin e tyre. Ne kemi vazhduar me 

aksion edhe me lokalet tjera, kemi pas reagime edhe nga ana e palëve tjera, pastaj kemi shkuar 

në drekë së bashku me kolegët, policinë dhe firmën kontaktuese. Kemi qenë duke ngrënë bukë në 

një lokal, kur kemi qenë duke ngrënë bukë, vetëm kur janë ardhë ka qenë këtu i akuzuari vetë i 

dyti dhe ka biseduar diçka me A.. Fjalët e të akuzuarit drejtuar A. nuk më kujtohen saktësisht 

vetëm se ka qenë me tonë të lartë. Ndërsa për fjalët se “kam kuptuar se kush jeni dhe merrem me 

ju pas orës 16,oo”, dëshmitari ka deklaruar se diçka ka pas të atij lloji mirëpo nuk mund të them 

100%. Po ashtu nga dëshmia e dëshmitarit L.T. gjykata ka vërtetuar faktin se i dëmtuari A.H., 

ishte kanosur nga i akuzuari ngase i njëjti gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: “se lidhur 

me rastin e dt.25.04.2018 pikërisht në Hotelin 4.Y., ka deklaruar se kemi qenë në plan operativ, 

së bashku me Inspektorët Komunal, ku ne si zyrtar policor kemi asistuar për heqjen e reklamave, 

tek hoteli i të akuzuarit ka pas kundërshtime nga pronari, por i kemi heq reklamën dhe me 

kompaninë që ka pas me hek janë dakorduar që reklamën me e lënë mbas hotelit me kamion, 

pastaj kemi shkuar në pauzë në një gjellëtore afër hotelit të akuzuarit me sa më kujtohet firma ka 

qenë P. dhe kemi qenë më shumë se 10 vetë duke ngrënë bukë, kemi qenë 2 oficer, kanë qenë 5 

inspektor me sa më kujtohet dhe punëtorët e kompanisë. Pastaj ka ardh pronari me fjalë fyese 
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me sa e dijë unë e kanos inspektorin A.H. i cili është prezentë, mandej unë kam biseduar me 

shefin e ndërrimin, këtë u ardh e ka marrë vëllau i vet, unë kam biseduar me shefin dhe ka thënë 

se te akuzuarin ta shoqëroi në stacion. Fjalët e të akuzuarit kanë qenë me ty shihemi pas orës 

16,00, ka pas edhe fjalë tjera po nuk më kujtohen, por kjo ka qenë arsye përse ne kemi hapur 

rast. Pas këtyre fjalëve ne e kemi nxjerrë jashtë të akuzuarin, jemi kthyer me hëngër bukë dhe e 

kam pyetur të dëmtuarin se a ndjehesh i kërcënuar, mirëpo gjatë drekës e kam vërejte se ky nuk 

ka hëngër bukë, pasi që i kishte humbur oreksi, mandej kam shkuar te hoteli i të akuzuarit dhe e 

kemi njoftuar se duhet të vjen në stacion për me dhënë deklaratë dhe i njëjti nuk ka kundërshtuar 

dhe ka thënë fjalët se bash po dua me e ndjek në Gjykatë”.  Faktin se i akuzuari ia ka kishte 

shkuar tek lokali ku ishin duke ngrenë drekë i dëmtuari me kolegët dhe zyrtarët policor dhe 

punëtorët e kompanisë 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 

A.H. me fjalët “A.H. e kam kuptuar se kush jeni ju dhe nga vini dhe me ju merrem pas orës 

16:00”. Faktin se tek i dëmtuari A.H. kanosja nga ana e të akuzuarit I.J., i ishte shkaktuar frikim 

akth dhe frik tek i dëmtuari është vërtetuar nga vet deklarata e të dëmtuarit A.H. dhe deklarata e 

dëshmitarit L.T.. Andaj për gjykatën është jo kontestuese fakti se këtu i akuzuari  me dashje e 

kanosur të dëmtuarin A.H., duke i shkaktuar ankth dhe frik të dëmtuarit. 

  

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 I.J., me dashje e ka kryer veprën penale të kanosjes nga neni 185 par.3 

lidhur me par.1 të  KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin I 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 I.J., për 

shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par.3 lidhur me 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. Zëvendësimi i dënimit me burgim në dënim me gjobë 

 

 Gjyqtari i vetëm gjykues, duke u bazuar në nenin 47 me pëlqimin e të akuzuarit I.J. dhe 

mbrojtësit të tij Korab Bokshi, avokat nga Gjakova, dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 

(gashtë) muajve, e ka zëvendësuar me dënim me gjobë në shumë prej 2.000.00 (dymijë) €uro, 

duke i marr për bazë rrethanat e lartcekura. 

  

9. Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike    

 

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

kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 par.2 lidhur me par.1 të KPP-së. 

 

10. 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.415/18, me datë 09.03.2020 

 

Procesmbajtësja,                                 Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Valbone Hoxha                                       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.  


