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Numri i dokumentit:     00868515 

 

                                                                                                          P.nr.565/2019 

  
NË EMËR TË POPULLIT 

 

              GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  Gjyqtarja 

Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit K.J., 

Komuna e Gjakovës, për shkak se ka kryer veprën penale, të kanosjes, nga neni 181 par.1 të 

KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, 

PP.nr.1093/2019 të datës 25.09.2019, në shqyrtimin publik gjyqësor, të mbajtur më datën 

04.02.2020, në prani të Prokurorit të shtetit Enis Gashi, të akuzuarit, mbrojtësit të tij Av.Korab 

Bokshi, të dëmtuarit M.H., me datën 06.02.2020 morri dhe shpalli ndërsa me dt.02.03.2020 

përpiloi këtë: 

   
                                                           A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari K.J. nga i ati H. dhe e ëma N., e gjinisë R., data e lindjes..., Komuna e  

Gjakovës, ka të kryer shkollën fillore, me profesion punëtor në ndërtimtari, i martuar, i 

gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal 

...  

                                                             
                                                            Ë sh t ë    f a j t o r: 

                

             Sepse: Me datë 19.08.2019, rreth orës 09:59 minuta, në Rr. “N.T.” në Gjakovë, 

saktësisht përballë Hotel P., e kanos seriozisht të dëmtuarin M.H., Komuna e Gjakovës, në atë 

mënyrë që për shkak të një kontesti pronësorë rreth privatizimit të një parcele për të cilën 

kishin konkuruar i pandehuri dhe i dëmtuari ku ky i fundit e kishte fituar tenderin ashtu që me 

tu takuar i pandehuri tenton ta sulmoj, por nuk arrin ta godas pas ndërhyrjes së dëshmitarit R.I. 

si dhe i drejtohet me fjalët se  “M. ka marrë fund jeta jote, tash ka me ta q... me babë e krejt, 

prej këtij momenti je i vdekur”, me ç’rast tek i dëmtuari dhe familja e tij ka shkaktuar frikë dhe 

ankth.  

 

           -me çka ka kryer veprën penale, të kanosjes, nga neni 181 par.1 të KPRK-së. 

             

             Gjykata në bazë të nenit 4,17 par.1,38,39,40,43,69,70 nenit 181 par.1 të KPRK-së, si 

dhe nenit 365 të KPPK-ës, i shqipton: 

 

 

 
                                                           DËNIM ME GJOBË: 
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  Me dënim me gjobë në  shumë prej 500.-(pesëqind) Euro, të cilën shumë do ta paguaj 

në afatin prej 15 ditëve, pasi që Aktgjykimi  të merre formë të prerë e nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

             Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, Gjykata në bazë të nenit 

43 par.3 të KPRK-ës, dënimi me gjobë do ta zëvendësoi me dënim burgu në kohëzgjatje prej 

25 (njëzet e pesë) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 20.-€.(njëzet) 

euro, të gjobës. 

 

              Detyrohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet e procedurës penale në emër të 

paushallit gjyqësor në shumë prej 30.oo- euro, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej 30.oo- euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi 

 

              I dëmtuari M.H., Komuna e Gjakovës, kompensimin e dëmit mund ta realizon në 

kontest civil. 

                                                                A r s y e t i m 
 

-  Ecuria e procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve 

      

              Fillimisht Prokurori i shtetit kur ka ngritur Aktakuzën me PP.nr.1093/2019 të datës 

25.09.2019, ka  propozuar që ndaj të akuzuarit K.J. ti nxjerrë urdhër ndëshkimor me të cilin të 

njëjtit ti shqiptohet një dënim me gjobë, Gjykata ka aprovuar kërkesën e Prokurorit dhe të 

njëjtin e ka  shpallur përgjegjës dhe e ka dënuar me gjobë në shumë prej 300 Euro, si dhe ka 

obliguar në kompensimin e shpenzimeve procedurale, në afatin ligjor i akuzuari ka parashtruar 

kundërshtim kundër Aktgjykimit - urdhër ndëshkimor të lartë cekur, prandaj Gjykata ka 

caktuar shqyrtimin gjyqësor ndaj të akuzuarit K.J., për shkak se ka kryer veprën penale, 

kanosje nga neni 181 par.1 të KPRK-së. 

I akuzuari K.J. në shqyrtimet gjyqësore lidhur me fajësinë ka deklaruar se nuk e pranon 

fajësinë për veprën penale me të cilën akuzohet. 

Prokurori i shtetit Enis Gashi në fjalën përfundimtare deklaron se: në këtë çështje 

penale pas administrimit e të gjitha provave personale dhe materiale në tërësi u vërtetua gjendja 

faktike e paraqitur në dispozitiv të aktakuzës në lidhje me kohën, vendin dhe mënyrën e 

paraqitur në gjendjen faktike, ku edhe u vërtetua respektivisht formohet të gjitha elementet e 

veprës penale për të cilat akuzohet i pandehuri. Se i akuzuari ka kryer veprën penale gjatë 

shqyrtimit gjyqësor fillimisht u vërtetua nga deklarata e të dëmtuarit M.H. i cili ka deklaruar në 

cilësi të dëshmitarit për situatën e ndodhur në ditën kritike si dhe veprimet dhe fjalët 

kërcënuese të cilat ia ka drejtuar këtu i akuzuarit K.J.. Gjendja faktike si në aktakuzë në lidhje 

me veprimet dhe fjalët e të akuzuarit, u vërtetua edhe nga administrimi i provave materiale 

sikurse shikimi i video incizimi i vendit të ngjarjes, ku në mënyrë të kjart vërehen veprimet e të 

akuzuarit K. në drejtim të dëmtuarit M. i cili në atë moment ka tentuar që të njëjtin ta sulmoi 

por në një qastë në mes tyre hynë dëshmitari R.I. i cili e largon të akuzuarin K.. Po ashtu 

gjendja faktike pjesërisht u vërtetua edhe nga deklarata e dëshmitarit R. i cili e ka pohuar se i 

akuzuari e ka sharë të dëmtuarin, po ashtu gjendja faktike pjesërisht u vërtetua edhe nga 

deklarata e vetë të akuzuarit i cili ka pranuar faktin se e ka sharë të dëmtuarin. Andaj duke marr 

parasysh se kjo vepër penale kryhet përveç me fjalë edhe me gjeste, apo veprime, e nga video 

incizimi që e shikuar gjatë shqyrtimit gjyqësor vërehen veprimet e të akuzuarit në drejtim të 
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dëmtuarit, po ashtu edhe nga dëshmia e të dëmtuarit vërtetohen fjalët kërcënuese me të cilat iu 

ka drejtuar i akuzuari në atë moment. Sa i përket deklaratës së dëshmitarit R.I. i cili ndër tjera 

gjatë dëshmisë së tij ka cekur se nuk i ka dëgjuar fjalët kërcënuese por vetëm sharje, gjykatës i 

propozoi që dëshmisë së tij pjesërisht mos të ia falë besimin, ku thotë se nuk i ka dëgjuar fjalët 

kërcënuese, për faktin se sikurse edhe deklaroi vetë i akuzuarit në ditën kritike dëshmitari ka 

qenë së bashku me të akuzuarin me qëllim q ë të tërheqin të holla nga banka në lidhje me 

tenderin për çka edhe në njëfarë mënyre ka ndodhur rasti, andaj duke marr parasysh i akuzuari 

dhe dëshmitari njihen më herët, konsideroi se dëshmia e tij nuk mund të jetë e besueshme, po 

ashtu duhet të ceket fakti se deklarata e dëshmitarit është në kontradiktë me deklarimet e të 

akuzuarit, pasi që dëshmitari gjatë dhënies së dëshmisë së tij ka cekur se në ditën kritike pasi 

që është kthyer me M. në zyrën e tij i akuzuari e ka thirrur në telefon 6-7 herë, respektivisht i 

ka bërë thirrja e telefonit, por se nuk e ka hapur telefonin, ndërsa sot i akuzuari deklaroi se 

dëshmitarin e ka thirrur vetëm njëherë në telefon dhe kanë biseduar, andaj edhe kjo konsideroi 

se është një arsye që deklaratës së dëshmitarit, e po ashtu deklarimit të akuzuarit pjesërisht të 

mos ju falet besimi në lidhje me faktin ku kanë cekur se nuk janë përdorur fjalët kërcënuese të 

përshkruar në aktakuzë. Andaj në bazë të lartë cekurat e po ashtu edhe provave tjera të 

propozuar në aktakuzë si edhe raportet e oficerit, e në veçanti deklarata e të dëmtuarit dhe 

video incizimit nga vendi i ngjarjes, gjendja faktike e përshkruar në dispozitiv të aktakuzës 

është vërtetuar në mënyrë të plotë, ashtu që i pandehuri me veprimet e tij ditën kritike ka kryer 

veprën penale të kanosjes, nga neni 181 par.1 të KPRK-së. Andaj gjykatës i propozoi që i njëjti 

të shpallet fajtor, të dënohet sipas ligjit dhe të obligohet në kompensimin e shpenzimeve 

procedurale.  

    

I dëmtuari M.H. në fjalën e tij përfundimtare, deklaron, se i bashkëngjitëm fjalës 

përfundimtare të prokurorit të shtetit, dhe parashtroi kërkesën pasurore juridike.  

 

Mbrojtësi i akuzuarit K.J., avokati Korab Bokshi në fjalën e tij përfundimtare deklaron 

se: duke pasur parasysh se kemi arritur tani deri në përfundimin e këtij shqyrtimi gjyqësor, 

fillimisht konsideroi se është e nevojshme të fillohet që nga analizimi i aktakuzës, provave të 

prezantuara në aktakuzë dhe deklaratave të të dëmtuarit, dëshmitarit dhe këtu të akuzuarit K.. 

Fillimisht deklaroi se vetë dispozitivi i aktakuzës ka përcaktuar qartë se cilat janë veprimet për 

të cilat dyshohet këtu i akuzuari K., thuhet se këtu të dëmtuarit M. i është drejtuar me fjalët “M. 

ka marr fund jeta jote, tash ka me ta q...me babë e krejt dhe prej këtij momenti je i vdekur”, 

andaj konsideroi se fjalën përfundimtare të prokurorit se këtu kemi të bëjmë edhe me element 

me të cilën është tentuar të sulmohet këtu i dëmtuari M., është jashtë objektit të akuzës dhe për 

këtë gjykata nuk ka autorizim të vendos edhe po të ketë fakte të cilat e dëshmojnë këtë. Duke 

analizuar deklaratat e palëve në procedurë dhe të dëshmitarit si dhe provave materiale e 

posaçërisht shikimi i CD e cila i është bashkëngjitur aktakuzës, vijmë në përfundim se nuk 

mund të dëshmohet me asnjë provë se këtu i akuzuari i është drejtuar me fjalët të cituara në 

dispozitiv të aktakuzës. Është më se nevojshme të analizohet secila deklaratë veç e veç ashtu që 

duke filluar kronologjiket me analizimin e deklaratës këtu të dëmtuarit M. i propozoi gjykatës 

që deklaratës së dhënë këtu të dëmtuarit M. mos ti falet besimi, për arsye se e njëjta është 

kontradiktore dhe në kundërshtim me vetë deklaratën e dhënë në polici, në të cilën deklaratë në 

polici me qëllim të ngarkimit dhe vënies në pozitë të palakueshme këtu të akuzuarit, deklaron 

se fillimisht këtu i akuzuari ka tentuar ta sulmoi me grusht, se i akuzuari ka shkuar në veturë 

dhe e ka marr armën etj. se deklarata e tij të dhënë pranë gjykatës është në kundërshtim edhe 

me vetë incizimin e shikuar në këtë shqyrtim gjyqësor, se këtu i akuzuari siç ka deklaruar i 

dëmtuari me tu takuar menjëherë ka filluar të sulmoi dhe të kërcënoi këtu të dëmtuarin, e që 

nga video incizimi vërehet qartë se këtu i akuzuari fillimisht gjatë bisedës të dëmtuarit dhe 

dëshmitarit R. ka qëndruar në veturën e tij, e pastaj me qëllim që të shkoj së bashku me 
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dëshmitarin R. është afruar në largësi 3-5 metra duke mos interesuar fare biseda në mes 

dëshmitarit R. dhe të dëmtuarit M., andaj pretendimi këtu i të dëmtuarit i akuzuari me qëllim 

dhe tendencë ka filluar menjëherë ta kërcënoj nuk është i qëndrueshëm dhe nuk është provuar 

gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, gjithashtu konsideroi se gjykata duhet të falë besimin dëshmisë 

së dëshmitarit R. dhe mbrojtjes së dhënë këtu nga i akuzuari K., për shkak se ato deklarata 

përputhen në tërësi fillimisht me deklaratat e dhënë në procedurë paraprake dhe hetimore, kanë 

ndërlidhje mes dy deklaratave dhe kanë përputhshmëri të plotë ndërmjet veti, se të njëjtat 

përshkruajnë qartë dhe pa dilema edhe përputhem me vetë incizimin e cila është lëshuar gjatë 

këtij shqyrtimi gjyqësor. Duke pasur parasysh se në këtë shqyrtim gjyqësor këtu i akuzuari K. 

akuzohet për veprën penale të kanosjes, është me rëndësi të i analizojmë edhe elementet 

thelbësore të kësaj vepre, e që element thelbësor i kësaj vepre është shkaktimi i frikës dhe 

ankthit tek konkretisht këtu te i dëmtuari. Nga video incizimi vërehet qartë se këtu i akuzuari 

nuk ka shprehur kurrfarë veprimet të cilat mund të dëshmojnë frikën apo ankthin përkundrazi 

siç ka deklaruar edhe vetë, i njëjti ka qenë shumë gjakftohtë, fillimisht i dëmtuari vetë e ka 

iniciuar incidentin dhe në asnjë moment nuk është tërhequr me të cilën do të dëshmonte se ka 

pasur frikë apo ankth i shkaktuar nga këtu i akuzuari. Pretendimi se këtu i akuzuari ka tentuar 

që ta sulmoi fizikisht këtu të dëmtuarin nga video incizimet si dhe nga vetë mbrojtja e të 

akuzuarit ndërlidhet edhe me dëshminë e dëshmitarit R., vërtetohet se i njëjti ka thënë fjalët 

“çfarë ke” pasi që i njëjti është provokuar nga i dëmtuari me kërcënim. Gjatë këtij shqyrtimi 

gjyqësor eventualisht ka mundur të vërtetohet se këtu i akuzuari nga vetë mbrojtja e tij se ka 

fyer këtu të dëmtuarin M.ë, mirëpo siç jeni në dijeni kjo lëmi sa i përket shpifjes dhe fyerjes 

është çështje juridiko civile, se këtu i dëmtuari ka të drejtën e gjithë botës që të akuzuarin ta 

padisë për fyerjet të cilat ia ka bërë dhe të kërkoi kompensim por kurrsesi që kjo çështje assesi 

nuk është çështje juridiko penale. Andaj i propozoi gjykatës njëkohësisht lus gjykatën që të 

analizoi të gjitha provat veç e veç  dhe ndërlidhjet me njëra tjetrën, ashtu që të gjykoi komfor 

objektit të akuzës e që nuk mund të rezultoi ndryshe përpos se me një aktgjykim lirues për këtu 

të akuzuarin K.. 

 

I akuzuari K.J. në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se: e mbështesë në tërësi fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit av.Korab Bokshi, nuk kam asgjë për të shtuar.   

- Provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Gjykata gjatë shqyrtimeve gjyqësore për vërtetimin e gjendjes faktike ka administruar 

provat e propozuara nga ana e prokurorit të shtetit, ashtu që është bërë dëgjimi i të dëmtuarit në 

cilësi të dëshmitarit M.H., dëgjimi i dëshmitarit R.I. si dëshmitarë okular të vendit të ngjarjes të 

propozuar nga prokurori i çështjes. Si dhe janë administruar provat materiale siç janë: është 

bere shiqimi i CD-së i vendit te ngjarjes i cili i është bashkangjitur shkresave të lëndës, shiqimi 

dhe leximi i  raportit fillestar të incidentit e lëshuar nga Stacioni policor në Gjakovë i 

dt.19.08.2019, shiqimi dhe leximi i raportit të oficerit V.G. të Stacionit policor në Gjakovë, i 

dt.19.08.2019, shiqimi dhe leximi i raportit të hetuesit P.P. lidhur me rastin i lëshuar nga 

Stacioni policor në Gjakovë, me dt.19.08.2019.             

- Dëgjimi i dëshmitarëve 

I dëmtuari M.H. në cilësi të dëshmitarit në dëshminë e tij të dhënë gjatë shqyrtimit 

gjyqësor deklaron se atë ditë kam qenë në hotelin P. në Gjakovë, kisha të bëjë një transfer të 

bankës të firmës time, në BKT, nga hoteli P. jam nisur për në bankën BKT, rrugës jam takuar 

me dëshmitarin R.I., i njëjti më ka dalë përpara dhe me ka thënë se unë jam ai R. që të kam 

thirr në telefon lidhur me privatizimin e tokës, të njëjtin e kam njohur më parë vetëm si figurë 
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por asnjëherë nuk kam biseduar me të, posa u takuam i njëjti më ka thënë se duhet të bisedojmë 

së bashku lidhur me privatizimin, me që atë ditë ishte ditë e hënë ditë tregu unë i kam thënë të 

largohemi dhe të bisedojmë, jemi larguar disa metra në afërsi të dzqanit”A.”, ende pa filluar 

bisedën me R. ka ardhur K.J. dhe na është drejtuar me fjalët “A ky qenka M.”, unë i kam thënë 

“po unë jam, dhe çka”, mandej K. ka filluar me sharje dhe fyerje, dhe ka shkuar ka marr diçka 

në makinë, ka qenë diçka me ngjyrë të zezë por unë nuk kam mundur ta identifikoj se q, ka ka 

qenë, në atë rast R. më ka kapur për krahu dhe më tha M. largohu se e ke punën në rrezik, dhe 

nuk ma ka lëshuar dorën deri brenda në hotel P.. K. më ka thënë “ta q....nonën dhe 

bashkëshorten time në gojë” dhe më ka thënë se jeta jote ka marr fund,prej këtij momenti je i 

vdekur, gjatë gjithë asaj kohe të njëjtat fjalë i ka përsëritur disa herë, kur kam shkuar në hyrje 

të hotelit P. bashkë me R. ka ardhe një djalë i rij dhe më tha ik e hyr brenda se je i rrezikuar se 

unë jam nip i K., në atë rast kemi hypë në katin e dytë në zyrën time se bashku me R., ku K. ka 

thirre disa herë R. në telefon dhe janë dëgjuar fjalët “qitma jasht M. se ka me ja q....nonen”, të 

njejtat fjalë i ka përdorur vazhdimisht kur jam takuar me R. K.J. nuk e kam njohur kurrë, prej 

asaj dite nuk më ka kërkuar falje dhe as në Gjykatë dhe për këtë arsye ndihem i rrezikuar, 

arsyeja e kësaj kanosje është se unë kam blerë, kam privatizuar një pronë nga AKP, ku për këtë 

kanë aplikuar edhe familja e K.J. dhe familja e R.I., por unë e kam fituar tenderin, pas asaj ju 

kam thënë dhe prapë ju them se nëqoftëse kanë baza ligjore që ka qenë pronë e tyre apo 

pretendojnë se është e tyre le të paraqesin te organet. Në pyetjen e mbrojtësit të akuzuarit Av. 

Korab Bokshi se a e keni lexuar deklaratën e dhënë në polici, i dëmtuari deklaron se po e kam 

lexuar sepse edhe në polici kam deklaruar se ka shkuar diçka me marr por unë kam dyshuar se 

do të merr armën, por gjithçka ia kam lënë që të vërtetohet në bazë të kamerave  dhe është e 

vërtet që, fillimisht posa jemi takuar K. më ka sulmuar në drejtim timin por aty ka ndërhyrë R. 

në mes dhe i njëjti nuk më ka goditur. 

 

          Dëshmitari R.I. në dëshminë e tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaron se: atë 

ditë rastësisht jam takuar me M.H. në afërsi të hotelit P. në Gjakovë, kur kam vërejtur që i 

njëjti nuk është me familje dhe jemi përshëndetur në mes veti duke e pyetur njërin tjetrin si jeni 

dhe unë i kam thënë M. na e kemi lënë që me ardhe te shtëpia ime që të bisedojmë lidhur me 

pronën e privatizuar, M. më tha kur të duash qe tani mundemi të shkojmë në restorant të 

bisedojmë, unë i kam thënë ky muhabet nuk bëhet në kafe por duhet në shtëpi ndërkohë deri sa 

kemi qenë duke biseduar kam vërejt K. të mbështetur te një automjet afro dy tri metra larg neve 

i cili atë ditë ka qenë krejtësisht i shlyen me baltë kur ka dal prej automjetit dhe se fare nuk e 

ka njohur M. dhe nga larg më është drejtuar mua duke më thënë “R. është ky M.” unë i kam 

thënë po, por para se unë të përgjigjem vetë M. i ka thënë unë jam M., çka je ka donë por i 

është drejtuar me një tonë të lartë i revoltuar si dhe ka vu dorën në brez nuk e dij qëllimin e tij, 

por unë asgjë nuk kam parë se a ka pasur diçka në brezë, pasi që M. ishte i revoltuar në K.. 

Edhe K. i është afruar M. por menjëherë kam ndërhyrë për mos me ardhe deri më e keqja, 

faktikisht nuk e kam lejuar fare K. që të afrohet M.. Gjatë kësaj kohe e kam dëgjuar duke i 

thënë “Çka, çka të bëra që u revoltove”, dhe asgjë më tepër, K. e kam dërguar te automjeti i tij 

dhe jam kthyer te M. dhe i kam thënë “a po sheh M. se çka je duke na bërë”, në momentin kur 

e kam marr M. duke shkuar në drejtim të hotelit P., kam dëgjuar sharje nga K. dhe i ka thënë 

“kthehu këtu”, pastaj kemi vazhduar në zyrën e M. edhe pse M. nuk dëshironte të hyjë brenda. 

Pastaj sa kam qenë në zyrën e M. më ka thirrë K. jo vetëm njëherë por gjashtë shtatë herë më 

ka thirr, respektivisht më ka bërë zilja e telefonit, më ka thirr edhe familja por unë e kam 

ndërprerë telefonin dhe me asnjërin nuk kam biseduar, as edhe një herë të vetme. Unë gjatë 

gjithë kohës kur ka ndodhur mosmarrëveshja kam qenë prezent  dhe nuk kam dëgjuar asnjë 

fjalë kërcënuese të ketë thënë K. M. përveq fjalëve që i kam dëgjuar janë “ktheu këndej dhe një 

sharje me nënë” por këto fjalët e cekura më parë nga M. nuk i kam dëgjuar. Në pyetjen e të 

dëmtuarit kush ka qenë ai djali i rij para Hotel P. që më ka thënë hyrë brenda se bëhet me keq 
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dëshmitari deklaron se atë person nuk e njohë mirëpo kam dëgjuar hyni brenda dhe asgjë më 

tepër asnjë fjalë nuk e ka thënë, ndoshta ka qenë punëtor i sigurisë së bankës, shton se sipas 

mendimit tim shkaktar i këtij incidenti është vetë M., se ai ka qenë i revoltuar dhe nxitës i 

situatës. 

 

- Provat materiale 

Nga shiqimi i CD që i është bashkangjitur shkresave të lëndës në të cilën është 

paraqitur incizimi i vendit të ngjarjes e incizuar nga kamerat e qytetit pa ze, gjatë shikimit të 

CD nga kompjuterët e kësaj gjykate gjykata konstaton se ngjarja ditën kritike ka ndodhur 

pikërisht ashtu siç e përshkruan i dëmtuari M.H., vërehet i akuzuari shume i tensionuar, 

vërehen gjeste dhe veprime e tija me qellim frikësimi te dëmtuarin, vërehet i akuzuari duke 

tentuar ta sulmon te te dëmtuarin, por aty ndërhyn dëshmitari R.I. dhe parandalon sulmin e te 

akuzuarit . 

Nga shiqimi dhe leximi i  raportit fillestar të incidentit e lëshuar nga Stacioni policor në 

Gjakovë i datës 19.08.2019, gjykata konstaton se me këtë datë në Stacionin Policor në Gjakovë 

përmes telefonit nga M.H. është paraqitur rasti,ku eshte shënuar koha dhe lokacioni i incidetit 

si dhe vepra penale e kanosjes e dyshuar se eshte kryer,si i dyshuar per kete vepër penale eshte 

K.J. ndesa si i dëmtuar M. H. dhe si deshmitar R.I.   

Nga shiqimi dhe leximi i raportit të oficerit V.G. të Stacionit policor në Gjakovë, i datës 

19.08.2019, gjykata konstaton se oficerët V.G. dhe A.K. pasi që janë informuar përmes 

telefonit për vepër penale të kanosjes, kanë dalur në vendin e ngjarjes me ç’rast janë takuar me 

të dëmtuarin M.H. i cili ka deklaruar lidhur me ngjarjen, si dhe kane thirre dëshmitarin R.I. ne 

Stacionin Policor, ku i njëjti ka dhënë deklaratën lidhur me rastin,  pas kësaj oficerët policor e 

kanë kërkuar të dyshuarin por nuk kanë arritur që ta gjejnë dhe njëkohësisht e kanë informuar 

njësitin e hetimeve për kërkimin e të dyshuarit. 

Nga shiqimi dhe leximi i raportit të hetuesit P.P. lidhur me rastin i lëshuar nga Stacioni 

policor në Gjakovë, me datë 19.08.2019, gjykata konstaton se pas informimit për një rast të 

kanosjes me datë 19.08.2019 ku viktimë ishte M.H., hetuesit kanë kontaktuar të dyshuarin K.J. 

përmes telefonit dhe e kanë ftuar që të paraqitet në Stacionin Policor për të dhënë deklaratë 

lidhur me ngjarjen që ka ndodhur, te cilit i eshte marre deklarata lidhur me rastin. 

- Mbrojtja e të akuzuarit 

I akuzuari K.J. në mbrojtje të tij deklaron se atë ditë e kam thirr R.I. për të shkuar në 

bankë për ti tërhequr të hollat që i kemi deponuar dy familjarët, familja e R.I. dhe familja ime, 

e kam marr R. me automjet afër gjykatës dhe së bashku kemi shkuar te banka R. Bankë që së 

bashku të tërheqim të hollat, automjetin e kam parkuar në trotuar afër bankës dhe unë kam 

qëndruar në automjet për deri sa R. ka shkuar në drejtim të bankës, ndërsa unë kam qëndruar 

në automjet me qëllim që mos të kryej ndonjë kundërvajtje me automjet, pasi që isha i parkuar 

në trotuar, mos ti pengoi këmbësorët, rrugës R. është takuar me M.H., deri atëherë ai person ka 

qenë i panjohur për mua, unë nga automjeti i vërejta që të dytë duke biseduar, atëherë unë kam 

dal nga automjeti sepse isha i mllefosur në R. pse u ndal me bisedua me një person kur unë 

kisha shumë punë të tjera bujqësore të pakryera në familje dhe jam dal prej automjetit, kam 

shkuar në drejtim të tyre, jam afruar afër dhe i kam thënë R. ngutu çka je duke pritur kryej 

punën, R. më ka thënë “qe qe ngadal” dhe ka vazhduar të bisedoi  me personin që unë më vonë 

mësova se është M., pasi unë i dëgjova duke folur për tokë dhe odë të burrave, atëherë unë e 
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pyeta R. se a është ky M. që e ka blerë tokën prej AKP ku edhe familja ime kishte aplikuar për 

blerjen e asaj toke por tenderin e ka fituara M., si e kam pyetur R. a është ky M., M. i pari më 

është përgjigjur duke më thënë unë jam M. me një ton të lartë duke më thënë “A ke diçka me 

mua” unë i kam thënë nuk të kam njohur më parë, prapë më ka thënë “nëse ke diçka me mua ja 

ku jam”, përsëri i kam thënë se nuk kam diçka me ty, atëherë e ka vua dorën në shok dhe më ka 

thënë “nëse ke punë me mua unë të kryej menjëherë”, me këto fjalë unë kam kuptuar se ai do të 

më vrasë por nuk kam vërejt se ka pasur armë me vete edhe unë jam revoltuar por R. ka hyrë 

në mesë nesh fillimisht ka dalë para meje pastaj ka kapur për krahu M. duke e larguar nga unë 

dhe unë jam kthyer në automjet dhe e mora një qante personale të kafet që lidhet në bel aty i 

kisha parat e pazarit dhe dokumentet e mija, unë kam pasur për qëllim që të shkoi pas R. dhe së 

bashku të hyjmë në bankë dhe ti tërheqim parat që i kishim planifikuar, por R. nuk u ndal fare 

por vazhdoi me M. dhe hynë në hotelin P., prandaj unë u ndala se nuk kisha si të shkoi pas tyre 

pasi që më parë me M. situata ishte acaruar prandaj nuk kishim se çka të bisedonim dhe aty i 

kam  ofenduar M. dhe R. pasi që unë mbeta në rrugë, R. më la dhe shkoi me M. dhe nuk e 

kryem punën që e kishim planifikuar dhe të njëjtëve ju kam thënë “Ju q.....nonën, lapera, 

fëlliqna etj.” dhe asnjë fjalë tjetër kërcënuese nuk kam përdorur, si dhe as nuk kam tentuar ta 

sulmoj, por nuk është e vërtet qe M. i kam thënë “ka marr fund jeta jote, prej këtij momenti je i 

vdekur” Fjalët ofenduese” q.....nonën” i kam thënë kur R. e ka kap M. për krahu dhe kanë 

shkuar në drejtim të hotelit dhe unë mbeta në rrugë pa krye punë, ku më ndodhi një 

mosmarrëveshje e pa planifikuar se unë kam shkuar në bankë për të krye punë dhe jo të kem 

mosmarrëveshje me dikend, pas kësaj kam shkuar te automjeti dhe kam vazhduar me punën 

time pasi që isha duke shitur boston në rrugë, por paraprakisht eshte e vërtet se e kam 

telefonuar R. per deri sa ai ka qëndruar ne hotel se bashku me M. dhe i kam thënë “dil jashtë R. 

dhe kryej punën për çka edhe  kam ardh” dhe asgjë më tepër nuk i kam thënë mendoi se 

ndoshta kanë bërë plan M. me R. që unë me ra në grackë në një situatë të tillë, në vendin e 

ngjarjes ka pasur edhe persona tjerë por që unë nuk i kam njohur kanë qenë kalimtarë të rastit. 

 

- Elementet e veprës penale 

Në nenin 181 par.1 të KPRK-së (të ri) është paraparë se forma themelore e veprës 

penale të kanosjes e kryen: “Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo 

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

personi i tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë muaj”. Kjo vepër penale kryhet 

vetëm me dashje.  

- Konstatimi dhe vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

           Gjyqtarja e vetme gjykuese pas administrimit të provave e sidomos pas shikimit të CD 

incizimit të vendit të ngjarjes të incizuara nga kamerat e qytetit e të shikuar në kompjuterin e 

gjyqtares në procedurën e provave në prezencë të të gjitha palëve në procedurë, është 

konstatuar se pasi i akuzuari K.J. është takuar me të dëmtuarin M.H. i është kërcënuar dhe ka 

tentuar që ta sulmoi por nuk ka arrit që ta godas pas ndërhyrjes së dëshmitarit R.I., andaj 

bazuar në këtë konstatim të vërejtur në CD incizimit të vendit të ngjarjes është përmisuar 

dispozitivi i aktakuzës nga gjyqtarja e vetme gjykuese, në rreshtin e pestë ashtu që pas fjalës i 

pandehuri është shtuar” tenton ta sulmoj, por nuk arrin ta godas pas ndërhyrjes së dëshmitarit 

R.I.” ndërsa pjesa tjetër e aktakuzës mbetet e pa ndryshuar. 

            Gjyqtarja e vetme gjykuese ka vlerësuar me shumë kujdes të gjitha provat të cilat janë 

administruar gjatë shqyrtimit gjyqësorë. Gjendjen faktike e vërtetoi nga deklarata e dëmtuarit 

të dëgjuar në cilësi të dëshmitarit M.H., të cilës deklaratë gjyqtarja e vetme gjykuese ja fali 



 Numri i lëndës: 2019:214827 
 Datë: 02.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00868515 
 

8 (10)  

   
2
0
1
9
:2
1
4
8
2
8

 

besimin pasi qe dëshmia e tij ishte në përputhje me provat që u administruan gjatë shqyrtimit 

gjyqësor si: raporti fillestar i incidentit i lëshuar nga stacioni policor në Gjakovë me datë 

19.08.2019, raporti i oficerit të stacionit policor në Gjakovë V.G. i datës 19.08.2019, raporti i 

hetuesit P.P. lidhur me rastin, lëshuar nga stacioni policor në Gjakovë me datë 19.08.2019 e 

sidomos nga shikimi i CD, incizimi i vendit të ngjarjes i incizuar nga kamerat  e qytetit ku 

shihet qartë se si ka ndodhur ngjarja në ditën kritike ashtu siç e përshkruan i dëmtuari M.H.. 

Vërehet i akuzuari K.J. duke tentuar të sulmoj të dëmtuarin M.H. por aty ndërhyn dëshmitari 

R.I. dhe nuk ndodh më e keqja, vërehet i akuzuari shumë i tensionuar me veprime dhe gjestet e 

tija që kishin për qëllim frikësimin e të dëmtuarit, dhe sulmin e mundshëm të tij ndaj të 

dëmtuarit po të mos kishte ndërhyrë në mes dëshmitari R.. Nga shikimi i CD shihet dashja e të 

akuzuarit për te sulmuar të dëmtuarin, në mënyrë të qartë shihen veprimet e të akuzuarit K. në 

drejtim të të dëmtuarit M., andaj duke u bazuar edhe në vet deklaratën e të akuzuarit si dhe 

dëshminë e dëshmitarit R. të cilët kanë pohuar se vërtetë i akuzuari K.J. ka qenë i revoltuar dhe 

i ka thënë të dëmtuarit H. “ta q* nonen e kënd ke” si dhe duke marrë parasysh se kanosja ka 

ndodhur si rezultat i pronës, ku tenderin për blerjen e tokës nga AKP-ja e ka fituar i dëmtuari 

H. e nuk e kanë fituar familjarët e të akuzuarit K. dhe familjarët e dëshmitarit R.I. të cilët 

kishin aplikuar në këtë tender. Bazuar në faktin se kanosja ka filluar për shkak të pronës,  andaj 

fjalët “ta q* nonen e kënd ke” qe pohon vetë i akuzuari dhe dëshmitari R.I. janë fjalë 

kërcënuese e jo fjalë ofenduese siç pretendon mbrojtja, pasi që këto fjalë në zhargonin e 

përditshëm të gjuhës tonë përdoren si kërcënim ndaj dikujt dhe në rastin konkret këto fjalë janë 

të lidhura si kërcënim ndaj të dëmtuarit për shkak të pronës, nuk i është drejtuar me qëllim të 

ofendimit të dëmtuarit pasi që kur përdoren këto fjalë nuk nënkuptojnë aktin seksual të vërtetë 

ndaj nënës por nënkuptojnë kërcënim apo paralajmërim se do të ndodh diçka e keqe me ç ‘rast 

shkakton frikë dhe ankth tek i dëmtuari. Shikimi i vendit të ngjarjes, nga CD, deklarata e 

dëshmitarit dhe nga vetë deklarata e të akuzuarit K. të cilët pohojnë se i akuzuari K.J. ka qenë i 

revoltuar dhe i ka thënë të dëmtuarit “ta q* nonen e kënd ke”,si dhe sjelljet e tij gjatë shqyrtimit 

gjyqësor i cili ishte shume i revoltuar në të akuzuarin, ndërlidhen me dëshminë e të dëmtuarit 

në cilësi të dëshmitarit M. se i akuzuari me veprimet e tija i revoltuar i ka shkaktuar frikë dhe 

ankth të dëmtuarit që janë elemente thelbësore të kësaj vepre penale. Andaj në bazë të kësaj 

gjyqtarja e vetme gjykuese ia fali besimin e plote deklaratës se te dëmtuarit M., se  vërtet i 

akuzuari K. i ka thënë fjalët siç ka deklaruar i dëmtuari M. “M. ka marrë fund jeta jote tash 

kam me ta q* babën e krejt, prej këtij momenti je i vdekur”, edhe pse i akuzuari mohon ti kete 

thene këto fjale por këtë e bënë me qellim qe te ik nga përgjegjësia penale. 

 Gjykata nuk ja fali besimin deklaratës së dëshmitarit R.I. dhe të akuzuarit J. pasi që 

deklaratat e tyre ishin kundërthënëse në mes veti, sa i përket rastit kur dëshmitari R. deklaron 

se kur e ka marrë për krahu M. dhe e ka dërguar në zyre të hotelit P. në Gjakovë i ka bërë zilja 

e telefonit 5-6 herë por nuk është lajmëruar por vetëm ka cingëruar zilja e telefonit, ndërsa i 

akuzuari K. deklaron se e ka thirre në telefon dëshmitarin R. në kohën kur ka qenë në zyrën e 

hotelit së bashku me të dëmtuarin H. dhe kanë biseduar në telefon dhe i ka thënë kinse “dil 

jashtë R. dhe kryej punën për çka edhe kam ardhur” , gjithashtu gjykata të njëjtëve nuk ju fali 

besimin sepse ata më parë kanë qenë të njohur, që të dy kanë aplikuar në AKP për blerjen e 

tokës, kanë pasur një qellim dhe të njëjtin interes por tenderin e ka fituar i dëmtuari M.H. do të 

thotë që të dytë kanë dështuar në pretendimet e tyre për rastin konkret, për këtë rast që të dytë 

kane qene të mllefosur në të dëmtuarin. Prandaj edhe deklarata e dëshmitarit R. për gjykatën 

ishte e një anshme kur deklaron se kinse nuk e ka dëgjuar të akuzuarin K. që i ka thënë të 

dëmtuarin “ka marrë fund jeta jote, prej këtij momenti je i vdekur” e në anën tjetër deklaron se 

ka dëgjuar vetëm fjalët e të akuzuarit duke i thënë të dëmtuarit “kom me ta q* nonen, e kënd 

ke”. Andaj për këtë arsye gjykata deklaratës së dëshmitarit R. pjesërisht ja fali besimin.  
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Andaj duke u bazuar në të gjitha këto si dhe në provat materiale të cekura më lart për 

gjykatën është jo kontestuese fakti se këtu i akuzuari K.J. me dashje ka kryer veprën penale të 

kanosjes nga neni 181 par.1 të KPRK-së, me të cilën akuzohet.  

            Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin t’a shpall fajtorë dhe t’a gjykojë në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

- 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 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në 

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

rrethanat personale të akuzuarit, gjendjen e tij ekonomike, është mbajtës i familjes, sjelljet e tij 

para dhe pas kryerjes së veprës penale, më parë i pa dënuar. Ndërsa si rrethana rënduese 

Gjykata morri parasysh peshën e veprës penale, rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, 

motivet për kryerjen e veprës, sjelljet jo korrekte në gjykatë. Andaj duke marrë parasysh këto 

rrethana gjykata të njëjtin e gjykoi me dënim gjobë në shumë prej 500€ (pesëqind euro) të cilin 

dënim është i detyruar që të paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi me bindje se ky dënim është në harmoni me peshën e veprës penale, shkallën e 

përgjegjësisë penale të tij, personalitetin e tij, dhe se ky dënim i shqiptuar ndaj tij do të arrijë 

qëllimin e dënimit të paraparë me nenin 38 të KPRK-së, dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj 

në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe me rrethanat 

personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e 

të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij, do të 

parandaloj  personat tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shpreh gjykimin shoqëror për 

veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

- Kërkesa pasurore dhe shpenzimet procedurale 

     Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-së. 

             Vendimi mbi shpenzimet procedurale në emër të paushallit gjyqësor, është marr 

komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 lidhur me nenin 453 të KPPK-së, si dhe për 

shpenzimet për programin për kompensimin e viktimave të krimit duke u bazuar në nenin 39 

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

 

  Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 
-Departamenti i Përgjithshëm- 

P.nr.565/19, më datë 06.02.2020 

Procesmbajtesja                                                          Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Lamije Kuqi                            Diana Sina 
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KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin 

prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së tij në dorëzim, përmes kësaj gjykate, për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


