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P.nr.1095/2015 

 

      NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Naxhis Sharani, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarve G. A. dhe E. A., të dy nga Prizreni, për 

shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par.1 lidhur me nenin 31 të KP-ës sipas 

aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.1066/2015 të datës 21.05.2015, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren Mehreme 

Hoxha, të akuzuarve, si dhe të dëmtuarit M. Sh., me date 13.12.2016 morri dhe publikisht shpalli  

këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 Të akuzuarit: 

 

1.G. A.,  nga i ati M. dhe nëna Y. e lindur A., i lindur me datë data e lindjes... në Prizren, 

ku edhe tani jeton, në rrugën..., nr...., ka të kryer fakultetin, oficer korrektues pranë Burgut të 

Prizrenit, i martuar, baba i tre fëmijëve, shqiptar, Shtetas i Republikës Kosovës.  

 

2.E. A.,  nga i ati M. dhe nëna Y. e lindur A., i lindur me datë data e lindjes... në Prizren, 

ku edhe tani jeton, në rrugën.., nr..., ka të kryer shkollën e mesme, punëtor, i martuar, baba i 

katër fëmijëve, shqiptar, Shtetas i Republikës Kosovës.  

 

Komform nenit 363 par.1 pika 1.1.të KPP 

 

Ndaj të akuzuarit E. A.:  

 

     

    REFUZOHET AKUZA 

 

Se me datë 15.04.2015, rreth orës 17,30 minuta, në Prizren, rruga.., saktësisht në 

mishtoren “O.”, e kanose seriozisht tani të dëmtuarin M. Sh., me fjalët “kemi me ju vra”, në atë 

mënyrë që për shkak të mosmarrëveshjeve në lidhje me truallin e tokës, ditën kritike të pandehuri 

G. A. dhe E. A., kishin shkuar në lokalin e të dëmtuarit, të cilin e kishin ftuar të pinë kafe por i 

dëmtuari ju kishte thënë se nuk ka kohë, atëherë të pandehurit, fillimisht me fjalë i kishin thënë 

të dëmtuarit, “pse e keni punuar tokën2, por i dëmtuari ju kishte treguar “se ne nuk e kemi 

punuar tokën”, gjersa të pandehurit, e kishin kërcënuar të dëmtuarin me fjalët, “kemi me ju vra2, 

me ç’ rast tek i dëmtuari shkakton frikë dhe ankth,  

 

Këso dore do të kishte kryer veprën penale në bashkëkryerje të kanosjes  nga neni 185 

par.1 lidhur me nenin 31 të KP-ës. 

 

Pasi që prokurori i shtetit ka heq dorë nga akuza ndaj të akuzuarit Enver Ajgeraj  
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I akuzuari G. A.:  

 

    ËSHTË FAJTOR 

 

Se me datë 15.04.2015, rreth orës 17,30 minuta, në Prizren, rruga.., saktësisht në 

mishtoren “O.”, i kanoset seriozisht tani të dëmtuarit M. Sh., me fjalët “kemi me ju vra”, në atë 

mënyrë që për shkak të mosmarrëveshjeve në lidhje me truallin e tokës, ditën kritike të 

pandehurit G. A. dhe E. A., kishin shkuar në lokalin e të dëmtuarit, të cilin e kishin ftuar të pinë 

kafe por i dëmtuari ju kishte thënë se nuk ka kohë, atëherë i pandehuri, fillimisht me fjalë i kishte 

thënë të dëmtuarit, “pse e keni punuar tokën”, por i dëmtuari ju kishte treguar “se ne nuk e kemi 

punuar tokën”, gjersa të pandehuri, e kishte kërcënuar të dëmtuarin me fjalët, “kemi me ju vra”, 

me ç’ rast tek i dëmtuari shkakton frikë dhe ankth,  

 

Këso dore ka  kryer veprën penale të kanosjes  nga neni 185 par.1të KP-ës. 

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 41, 49 al. 1 pika 1.1, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76 dhe 

185 par.1  të KP-ës, te akuzuarit ia shqipton:  

 

    DENIM ME KUSHT  

Ashtu qe i vërteton dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve  i cili dënim 

nuk do te ekzekutohet ne afatin prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, 

nëse i akuzuari nuk kryen vepër te re penale.  

I dëmtuari: M. (Sh.) Sh., nga Prizreni, rruga ..., nr..., për realizimin e kërkesës pronësore 

juridike udhëzohen në kontestin e rregullt civil. 

 

Obligohet i akuzuari qe ti paguaj shpenzimet në emër të paushallit gjyqësore shumen prej 

50,00 Euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënim të 

ekzekutimit të dhunshëm. 

 

    

 A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën 

PP.nr.1066/2015 të datës 21.05.2015, kundër të akuzuarve G. A. dhe E. A., të dy nga Prizrenit, 

për shkak të veprës penale në bashkëkryerje kanosjes nga neni 185 par.1 lidhur me nenin 31 të 

KP-ës. 

 

Në fjalën përfundimtari prokurori i shtetit M. H.: deklaron heqë dorë nga aktakuza 

PP.nr.1066/2015 e datës 21.05.2015 kundër të akuzuarit E. A. për shkak të veprës penale të 

kanosjes nga neni 185 par.1 lidhur me nenin 31 të KP, në mungesë të provave që i akuzuari të  

ketë kryer veprën penale të kanosjes nga neni 185 par.1 e lidhur me nenin 31 të KP-ës. Gjatë 

seancave të mbajtura në këtë gjykatë janë procedura të gjitha provat si ato personale po edhe 

materiale, në deklaratat e dëshmitarëve O.1 dhe O. Sh.2 të cilët janë në raporte familjare me të 

dëmtuarin babai dhe djemtë, dëshmitarin O. Sh.2 gjatë dëshmisë së tij në këtë gjykatë nuk ka 
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mundur të përcaktoj se cili nga të akuzuarit ka përmend fjalën kanosëse “kam me ju vra”, 

ndërmjet tjerash O.2 Sh. ka deklaruar se të akuzuarit në momentin kur kanë hyrë në mishtoren 

“O.2” në Prizren, fillimisht të dëmtuarit M. Sh., i janë drejtuar me fjalët “a bënë të pijmë nga një 

kafe”, me pas kanë dëgjuar fjalët “shihemi te ara, kena me ju vra”, por dëshmitari nuk e 

përcakton se cili nga të akuzuarit i ka shqiptuar këto fjalë, po ashtu edhe dëshmitari O. Sh.1 gjatë 

dëshmisë së tij nuk ka mund të përcaktoj se cili nga të akuzuarit ka përmend fjalët kanosëse 

“kam me të vra”, i njëjti në mes tjerash thekson se nuk e dinë se cili prej të akuzuarve i ka përdor 

fjalët kanosëse. Prokuroria themelore në Prizren ka shqyrtuar edhe deklaratat dëshmuese të 

dëshmitarëve të cilët kanë qenë në momentin kritik në mishtoren “O.2”, ata kanë qenë në cilësi e 

punëtorëve, dëshmitari M. G., gjatë deklaratës së tij në këtë gjykatë ka theksuar se nuk ka 

dëgjuar ndonjë fjalë kanosëse, po ashtu edhe dëshmitari tjetër që ka qenë punëtor në mishtoren 

“O2”,  S. M. ka deklaruar se pas ballafaqimit të deklaratave të dhënë në Stacionin policor në 

Prizren dhe deklaratës të dhënë në shqyrtimin gjyqësor me datë 30.06.2016, të cilat fillimisht 

ishin në kundërshtim njëra me tjetrën, i njëjti pas këtij ballafaqimi deklaron që qëndron pranë 

deklaratë të dhënë në Stacionin policor, pasi që të njëjtën e ka dhënë një vit më përpara dhe në 

shqyrtimin gjyqësor nuk i është kujtuar çdo detale, dhe se i kujtohet se i pandehuri G. A. ka 

përdorur fjalën kanosëse “kemi me ju vra”.  

 

 Prandaj me shqyrtimin e të gjitha provave detalish heqë dorë nga aktakuza në drejtim të 

akuzuarit E. A., pasi që nuk kemi arritur ta gjejmë prova që i njëjti të ketë kryer veprën e cila i 

vihet në barë dhe ate të kanosjes nga neni 185 par.1 e lidhur me nenin 31 të KP-ës, ndërsa ngeli 

në tërësi pranë aktakuzës kundër të akuzuarit G. A., për shkak të veprës penale të kanosjes nga 

neni 185 par.1 e lidhur me nenin 31 të KP-ës, dhe këtë e bazoi vetëm në deklaratën e dëshmitarit 

S. M. i cili ka deklaruar që e ka dëgjuar të pandehurin G. A. që të ketë deklaruar fjalët në drejtim 

të dëmtuarit M. Sh., kena me ju vra, dhe i propozoj gjykatës që i njëjti të shpallet fajtor dhe të 

dënohet sipas ligjit.  

 

 I dëmtuari M. Sh. në fjalën e tij përfundimtare deklaron që si palë e dëmtuar parashtron 

kërkesë pronësoro juridike për lartësinë e të cilës shumë do të sqarohem në kontestin e rregullt 

civilë. 

 

 I akuzuari G. A., në fjalën e tij përfundimtare deklaron: unë që në fillim të shqyrtimit në 

këtë çështje penale nuk e kam ndier veten fajtor. Në shqyrtimin fillestar, në fjalën hyrëse dhe 

gjatë mbrojtjes time e kam mohuar dhe sot përsëri në fjalën përfundimtare e mohoj dhe nuk e 

pranoj kryerjen e kësaj vepre penale. Këtë e bazoi që me asnjë provë të besueshme nuk është 

vërtetuar që unë të kem kanosur të dëmtuarin M. Sh., ngase as vet i dëmtuari M. Sh., e as 

dëshmitarët O.2 dhe O.1 Sh., bijtë e këtu të dëmtuarit nuk kanë mundur në mënyrë të qartë dhe të 

prerë të deklarojnë që unë të kem përdorur fjalë kanosëse ndaj këtu të dëmtuarit. Vetëm kur 

prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor të njëjtit i ka ballafaquar me deklaratat e dhëna në 

procedurën parapenale, të njëjtit janë deklaruar që kanë dëgjuar fjalë kanose në ditën dhe kohën 

kritike. Po ashtu edhe dëshmitarët S. M., në shqyrtimin gjyqësor vetëm pasi që prokurori i shtetit 

e ka ballafaquar me deklaratën e dhënë në polici, dhe pas pyetjes e të njëjtit se a qëndron pranë 

deklaratës të dhënë në Stacionin policor apo të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, kur nuk i është 

kujtuar fjalët kërcënuese, i njëjti atëherë ka deklaruar që po qëndroj pranë deklaratës të dhënë në 

stacionin policor. Këto deklarata të cilat më vënë në barë kinse unë kam kryer veprën e kanosjes  

janë deklarata të cilët i dëmtuari dhe dëshmitarët kanë deklaruar pasi që nga ana e prokurorisë ju 
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është lexuar deklarata e dhënë në polici. Deklaroj me bindje të plotë që qëllimi im në ditën 

kritike nuk ka qenë të kanos të dëmtuarin, ngase të kisha dashur ta kanosi, unë sot e kisha punuar 

tokën time të cilën e kemi blerë sipas kontratës mbi shit blerjen, dhe për të cilën kemi paguar 

shumën prej 84.000 euro, është fakt që këtë shumë ne ja kemi paguar Sh. Sh., xhaxhait të këtu të 

dëmtuarit, i cili i njëjti edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor në cilësinë e dëshmitarit deklaroi që 

qëndron pranë kontratës, mirëpo raportet jo të rregullta dhe të pa sqaruara pronësoro juridike në 

mes të dëmtuarit dhe xhaxhait të tij, kanë shkaktuar probleme dhe pengesa që unë si blerës i 

patudëndëshmërisë të shfrytëzoj pronën time.  

 

 Nga të cekurat konsideroj që deklaratat e të dëmtuarit dhe dëshmitarëve të cekura më lart, 

nuk janë deklarata bindëse dhe të besueshme, ngase ato kanë qenë jo të sigurta në kuptim të 

deklarimit të tyre, ngase të njëjtit vetëm pas përkujtimit nga ana e prokurorit të shtetit me 

deklaratat e tyre të dhëna në polici, deklarohen që kanë dëgjuar fjalë kanosëse në drejtim të 

dëmtuarit nga ana ime.  

 

Nga të gjitha të cekurat i propozoj gjykatës që në mungesë të provave bindëse dhe të 

besueshme, ndaj meje të marr aktgjykim lirues.  

 

 Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Se me datë 15.04.2015, rreth orës 17,30 minuta, në Prizren, rruga , saktësisht në 

mishtoren “O2”, i akuzuari G. A.,  i kanoset seriozisht tani të dëmtuarit M. Sh., me fjalët “kemi 

me ju vra”, në atë mënyrë që për shkak të mosmarrëveshjeve në lidhje me truallin e tokës, ditën 

kritike të pandehurit G. A. dhe E. A., kishin shkuar në lokalin e të dëmtuarit, të cilin e kishin 

ftuar të pinë kafe por i dëmtuari ju kishte thënë se nuk ka kohë, atëherë i pandehuri G. A., 

fillimisht me fjalë i kishte thënë të dëmtuarit, “pse e keni punuar tokën”, por i dëmtuari ju kishte 

treguar “se ne nuk e kemi punuar tokën”, gjersa i pandehuri, e kishte kërcënuar të dëmtuarin me 

fjalët, “kemi me ju vra”, me ç’ rast tek i dëmtuari shkakton frikë dhe ankth,  

 

Gjykata pas vlerësimit të gjitha shkresave dhe provave të lëndës dhe ate: deklaratës të 

akuzuarve G. A. dhe E. A., të dëmtuarit M. Sh., si dhe dëshmitarëve S. M., Sh. Sh., Xh. L., Xh. 

Sh., O. Sh.2, O. Sh.1, M. G., dhe provave materiale kallëzimit penal me nr.2015-GA-0907  të 

datës 16.04.2015, raportIt fillestar të incidentit –raporti i oficerit me datë 15.04.2015, 

procesverbali mbi marrjen në pyetje të pandehurit në stacionin policor në Prizren,  procesverbali 

mbi marrjen në pyetje të dëmtuarit në stacionin policor në Prizren, procesverbali mbi marrjen në 

pyetje të dëshmitarit S. M. në stacionin policor në Prizren, procesverbali mbi marrjen në pyetje të 

dëshmitarit Sh. Sh., në stacionin policor në Prizren, kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmrisë të 

përpiluar në mes të akuzuarve si blerës dhe Sh. A. Sh., nga Prizreni, si shitës, e përpiluar tek 

noteri B. M., me datë 26.02.2014, certifikata e njësisë kadastrale në Prizren P-71813068-05751-0 

të datës 14.05.2014, shikimi i shkresave të lëndës PP.nr.926-5/2015 të Prokurorisë Themelore në 

Prizren – Departamenti i përgjithshëm, aktgjykimi P.nr. 1451/ të datës 19.10.2015 i plotfuqishëm 

me datë 07.12.2015, i Gjykatës Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm , pra në 

rastin konkret gjykata në këtë mënyrë edhe ka vërtetuar përgjegjësinë penalo juridike të 

akuzuarit, nga kjo del se në veprimet e të akuzuarit G. A., formohen të gjitha elementet e veprës 

penale të kanosjes nga neni 185 par.1 të KP-së, duke vërtetuar paraprakisht përgjegjësinë penalo 

juridike të akuzuarit. 
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Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar në bazë të deklaratës të dëmtuarit M. Sh., 

i cili në shqyrtimin gjyqësor me datë 30.05.2016, deklaron: qëndroj në tërësi, pranë deklaratës të 

dhënë me datën 15.04.2015, në stacionin policor në Prizren, Lokali im gjendet në rrugën .... në 

Prizren, nr..., mu në fillim të rrugës, në të cilin lokal unë ushtroj profesionin e mishtarit. Në ditën 

e cekur pra me datë 15.04.2015, kanë ardhur vëllezërit A. G. dhe E., koha nuk më kujtohet, kanë 

ardhur para lokalit dhe më kanë ftuar për të biseduar diçka shkurt siç kanë thënë të njëjtit. Në një 

moment unë ju kam thënë që nuk kam kohë për të biseduar pasi që isha i zënë me punë, dhe pas 

kësaj përgjigje time të njëjtit filluan të më kërcënohen me fjalët “nesër te toka nëse vjen ti do të 

shihemi se kush jemi na”. Në vazhdim të njëjtit më kanë thënë që “pse na keni punuar tokën”, i 

cili fakt nuk qëndron, ngase toka nuk është punuar. Nuk më kujtohet konkretisht data kur kanë 

ardhur këtu të pandehurit tek unë në lokal dhe më janë kanosur.Nuk më kujtohet që kam qenë në 

Stacion policor për të paraqitur ndonjë rast për vëllezërit A.. Po kjo është e vërtet, deklarata e të 

dëmtuarit të dhënë në Stacionin policor në Prizren me datë 15.04.2015,  

 

Në lokal kanë qenë dy djemtë e mi O.1 dhe O.2, si dhe dy punëtorët S. M. dhe M., 

mbiemrin e të cilit për momentin nuk e di. Të akuzuarit më kanë kanosur në prezencën e katër 

personave tjerë, dhe ate të dy djemët e mi dhe të dy punëtorëve. Toka e të akuzuarve nuk ka qenë 

e punuar, mund të ballafaqohem lidhur me punimin e tokës me dëshmitarin Xh. Sh.,  

 

Para rastit të ndodhur me datë 15.04.2015, kemi ndejtur kur ke ardhur tek unë në lokal 

dhe kemi qëndruar në ëmbëltoren përballë. Të akuzuarit G., kur ka ardhur që të shoh tokën  i 

kam thënë , pse e ki blerë këtë tokë, kjo tokë është e jona, shko blej tokë të axhës i cili ta ka 

shitur tokën. Unë nuk kam thënë asgjë tjetër ngase këtu të akuzuarit menjëherë filluan të 

reagojnë duke pretenduar që tokën e kanë blerë dhe lidhur me këtë kanë paguar edhe çmimin e 

shitblerjes.  

 

 Shkaku për ndryshim dhe mos kujtim të deklaratës të dhënë në Stacionin policor, ka 

ndodhur për shkak që kam qenë i ngarkuar me punë, po ashtu e tëra ka ndodhur edhe para 

dëshmitarëve, andaj konsideroj që kjo që është lexuar në shqyrtimin e sotëm, fjala është për 

deklaratën e dhënë në Stacionin policor si e tillë qëndron. Ne si familje kemi konteste civile me 

xhaxhallarët, dhe mu kontest i cili është në rrjedh e sipër është edhe kontesti lidhur me tokën të 

cilën xhaxhai im ja ka shitur këtu të akuzuarve, e të cilën tokë i njëjti nuk ka pasur të drejtë të ju 

shesë, e për të cilën tokë të njëjtit edhe më janë kërcënuar.  

 

Pasi që unë deklarova që nuk e kam punuar tokën, të njëjtit kanë vazhduar me sjellje dhe 

fjalë të ndryshme të drejtuar ndaj meje, Kanë qenë veprime duke e kapur dorën për beli – shoke, 

kanë filluar me fjalët “keni me pa ju se kush jemi na, shihemi te ara, këna mu vra”, këto fjalë tek 

unë kanë krijuar shqetësim, për këto fjalë dëshmitarët kanë qenë edhe dy djemët e mi dhe dy 

punëtorët e mi.  

 

 Nga kjo kohë më nuk e kanë përsëritur as veprën e njëjtë as ndonjë vepër të ngjashme,  

 

 Në bazë të provave të lexuara nga ana e gjyaktës, është fakt që pronar janë këtu të 

akuzuarit, por kjo lëndë dhe kjo pronësi ka qenë nën masë të përkohshme, pra çështja nuk ka 

përfunduar, fjala është për kontestin civil, dhe xhaxhai im këtu dëshmitari Sh. Sh., ja ka shitur 
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këtu të akuzuarve pronën tonë familjare, e cila e tërë prona ka qenë në emër të Sh.. Kjo pronë 

është bartur tek akuzuarit me datë 14.05.2014, Jo nuk kemi shkuar dhe as nuk e kemi punuar ne 

tokën. 

 

Nuk pajtohem kurrsesi, që këtu të akuzuarit janë pronarë të kësaj toke, ngase xhaxhai Sh. 

vetëm ka qenë titullari pronës ngase e tërë pasuria jonë familjare ka qenë në emrin e tij, andaj 

unë nuk e di se si baba gjyshi ynë A. Sh., i ka bartur tërë pasurinë në emrin e xhaxhait tonë. Këtë 

bartjen të pasurisë vetëm tek Sh., e ka kontestuar edhe babai im nëpërmjet gjykatës, andaj Sh. 

nuk ka pasur të drejt të shes pasurinë e baba gjyshit.  

 

Unë kam kuptuar që të akuzuarit e kanë blerë këtë tokë vetëm pasi që të njëjtit e kanë 

paguar çmimin e shit blerjes, pas kësaj i kam njoftuar që xhaxhai im nuk ka pasur të drejtë të 

shesë, G. me E. kanë kërkuar që për këtë ose të ju kthehet toka ose të ju kthehen të hollat. Unë 

nuk kam pasur çka të ju kthej, andaj lidhur me këtë i kam lënë të sqarohen me Sh.. Unë e kam 

njoftuar edhe Sh. xhaxhain tim, lidhur me këtë, dhe kam kërkuar nga ai që të rregulloj këtë 

çështje, por nuk e di se pse i njëjti ka vepruar kësisoj.   

 

 Në shqyrtimin gjyqësor me datë 30.06.2016. i dëmtuari M. Sh., në vazhdim deklaron: në 

ditën kritike pra me 15.04.2015,  jo djali im O.2 nuk e ka nxjerr thikën dhe nuk është drejtuar në 

drejtim e të akuzuarit,  jo nuk e kam kërcënuar me përjashtim nga puna dëshmitarin S. M., nëse 

nuk dëshmon në favorin tim.  

 

 Në shqyrtimin gjyqësor me datë 30.06.2016, dëshmitari S. M., deklaron: me profesion 

jam mishtar, po punoj tek këtu i dëmtuari M. Sh., në mishtoren O.2. tani punojmë unë, M. dhe 

djali M. O., ndërsa djali tjetër O.2 punon në qebaptorën e të dëmtuarit po ashtu me firmën “O1”, 

e cila gjendet ngjitas me mishtorën, më herët ka punuar edhe një farë M. G., ndërsa ai është 

larguar para gjashtë muajve. po kam qenë prezent në lokal në ditën kritike me datën 15.04.2015 

rreth orës 17,30, kanë qenë prezent pos meje edhe O.2 dhe O.1 djemtë e M. dhe M. G., jo O.2 

punon në qebaptore ashtu si theksova më lart, por në ditën, vendin dhe kohën e cekur nga ju i 

njëjti ka qenë prezent në mishtore, po O.2 e ka qebaptoren ngjitas me mishtoren, po po ashtu 

lokali është i babait të tij, ndërsa në mishtore punon vetëm O.1 dhe ate deri në ora 16,00, ndërsa 

pas orës 16,00 punon M..  

 

 Në ditën dhe kohën e cekur, kanë ardhur këtu të akuzuarit vëllezërit A. dhe e kanë ftuar 

M. për kafe, i njëjti ju është përgjigjur që nuk ka kohë, në vazhdim të njëjtit i kanë thënë që kanë 

ardhur për tu marr vesh lidhur me tokën, në këtë M. ju është përgjigjur nuk kam çka të merrem 

vesh unë me ju lidhur me tokën, shkoni merruni vesh me axhën tim Sh., ai e ka shitur tokën, fjala 

është për një tokë që këtu të akuzuarit G. dhe E. A. e kanë blerë nga xhaxhai i të dëmtuarit M. 

Reagimi i tyre ka qenë që ti nuk guxon ta punosh tokën, tokën e kemi blerë ne, gjatë kësaj kohe  

ka qenë prezent edhe O.2. 

 

  Nënshkrimi në pjesën e poshtme të faqes së dytë të procesverbalit  në Stacionin policor 

në Prizren, me datë 15.04.2015, është i imi. Ka qenë përfundimi i bisedës në ditën e cekur që 

nesër siç deklaruan të akuzuarit “ne do të shkojmë të punojmë tokën, e guxo ti të dalësh e të 

punosh tokën”, kanë qenë këto fjalë të drejtuara M.. Këtë e ka thënë G..  
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Po qëndroj në tërësi sikurse në deklaratën me datën 15.04.2015. nuk ka ndikuar askush, 

në mshefjen e  fakteve dhe rrethanave nga deklarata e dhënë në Stacionin policor dhe deklaratës 

të dhënë sot në shqyrtimin gjyqësor fjala është për ate që jo që nuk kam dashur,  dhe nuk ka 

ndikuar askush në mshefjen e fakteve dhe rrethanave nga deklarata e dhënë në Stacionin policor, 

mu kujtua pas leximit, por kjo ka qenë edhe nga shkaku që kanë kaluar më shumë se një vit nga 

deklarata e dhënë.   

 

Fjalët që janë objekt i kësaj akuze, theksova edhe më lart dhe tani po e përsërisë këto fjalë 

i ka thënë G.. kam qenë shumë pranë tyre, mu te tavolina e punës. e tërë biseda është zhvilluar 

brenda në lokal, konkretisht tek tavolina e punës. O.1 ka qenë tek panoja e lokalit. O.2 ka qenë 

tek banaku.  

 

Pas fjalëve kërcënuese të pandehurve në drejtim të babait të tyre. djemtë e të dëmtuarit 

M.,  jo nuk kanë reaguar.  

 

Unë nuk kam vërejtur që O.2 të ketë marr një thikë dhe të jetë drejtuar në drejtimin e të 

akuzuarit G., ndoshta ka pasur ndonjë thikë në dorë,. por thika është mjet i punës tonë, por që me 

thikë është drejtuar në drejtimin  e të akuzuarit unë nuk e kam vërejtur. Xh. L., mikun tonë të 

përbashkët unë e kam djalë të baxhanakut, ti nuk e di çka e ke, unë nuk kam kërkuar falje 

nëpërmjet tij për ty, por vetëm kam kërkuar nga ai se si ta përfundojmë këtë punë, Po kam 

ndajtur vetëm një herë në shoqëri me të akuzuarin G., pos neve të dyve ka qenë edhe Xh., dhe ai 

të ka ftuar në telefon.  

 

Te i dëmtuari M. unë punoj qe 8 vite, por pasi që familja e të njëjtit është familje 

Prizrenase që njihen me profesionin e mishtarit, unë këtë profesion e kam mësuar te kjo familje, 

dhe nga kjo familje sot e siguroj edhe ekzistencën e familjes time me të ardhurat që i marr si 

punëtor. për ndryshe këtë familje unë e njoh më shumë se 30 vite që kur kam filluar të mësoj 

zanatin e mishtarit. Jo, lidhur me raportet e tyre familjare në mes të xhaxhallarëve unë nuk kam 

njohuri,   

 

 Në shqyrtimin gjyqësor ,e datë 30.06.2016, dëshmitari Sh. Sh., deklaron: unë i  kam 

shitur një tokë të akuzuarve, në sipërfaqe prej 43,4 metra katror, në vendin Q., për çmimin e shit 

blerjes prej 70.000 Euro , kjo tokë gjendet në Prizren, në rrugën për në fshatin N., për të njëjtën 

shitblerje kemi përpiluar edhe kontratën mbi shitblerjen me datë 26.02.2014, tek noteri. Pas 

pagesës të çmimit të shitblerjes, përpilimit të kontratës, i akuzuari G., më ka njoftuar që kur ka 

shkuar në vend ku është toka, ka qenë i kërcënuar nga djali i vëllaut tim M., pas kësaj  ka dashur 

që ta prish kontratën, por unë i kam thënë që pasi kam marr çmimin e shitblerjes, dhe pasi që 

kemi përpiluar kontratën, unë duhet që për prishje të kontratës të ta kthej çmimin e shitblerjes, 

dhe për këtë rast kam qenë i kanosur edhe unë edhe djali im nga këtu i dëmtuari M., për këtë 

kanosje kemi mbajtur edhe shqyrtim gjyqësor, e i cili shqyrtim ka përfunduar me kërkim faljen e 

të dëmtuarit, e në bazë të së cilës kërkim falje unë jam tërhequr nga propozimi i parashtruar. 

Kemi tentuar nëpërmjet personave të ndryshëm siç janë B. Sh.,  i cili është miku ynë i përbashkët 

të gjejnë një mirëkuptim, por këtu i dëmtuari nuk ka hequr dorë nga qëllimi i vetë, për ta penguar 

këtu të akuzuarin në shfrytëzimin e lirë dhe të qetë të pronës tyre,  
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 Në shqyrtimin gjyqësor me datë 26.07.2016, dëshmitari Xh. L., deklaron: E di që 

vëllezërit G. dhe E. A., kanë blerë një truall nga Sh. Sh., ngase unë kam qenë ndërmjetësues në 

këtë shitblerje, Kemi qenë në vendin e ngjarjes unë, dhe vëllezërit A., me kërkesën e G., për tu 

takuar me të dëmtuarin M., ngase G., ka pasur dëshirë që të njoftohet me të njëjtin, ngase ke 

pasur për qëllim që pasi që e ke blerë tokën afër tokës së M., sipas traditave të ketë  raporte të 

shëndosha me fqinjë. Kur kemi arritur në vendin e ngjarjes M.  ka thënë “të lutem largohuni nga 

kjo tokë, fjala ishte për trollin që e kishte blerë nga Sh., dhe se toka të cilën Sh. ia ka shitur G.  

dhe vëllaut tënd sipas M. vonë e ka kuptuar i njëjti që gjyshi i tij A. Sh. ja ka faluar dhuratë mbi 

kontratën Sh., ngase lidhur me këtë pronësi, ne jemi në konteste gjyqësore, ngase unë si djal i 

Sh., fjala është për babain e M., jam në gjendje që të tre djemtë që i kam edhe veten me shkri për 

këtë tokë. G. u përgjigj pasi që kjo tokë që ai e ka blerë qenka e babait tënd, e kujt është trualli 

ngjitas me truallin kontestues, M. i përgjigjet ky truall ngjitas është i Sh. Sh., me sipërfaqen e 

përgjithshme prej 87 arri. I ka ofruar që ta marrë si zëvendësim për tokën kontestuese gjysmën e 

kësaj sipërfaqeje dhe ate 40 arri, pasi që të njëjtat janë në emër të Sh., por M. është përgjigjur as 

këtë nuk ka drejtë të blesh mbasi është në mexhen time, dhe se ne nuk e lejmë të huajin të futet 

në mes neve. 

 

S. M.. më ka ftuar në telefon në ditën kur e ka dhënë dëshminë në polici, dhe diku në orët 

e mbrëmjes më ka porositur që në emrin e tij të kërkoj falje të akuzuarit G., por sipas tij këtë e ka 

bërë pasi që punon te i dëmtuari dhe se nga i njëjti e siguron edhe ekzistencën e familjes së 

tij.Jemi takuar pas kësaj me dëshmitarin S. M., tek fura “L.” në lagjen  .... te rrethi dhe ate në 

ditën e mbajtjes të shqyrtimit gjyqësor, më duket që ka qenë shqyrtimi fillestar, nuk më kujtohet 

data e saktë, por e di që me insistimin dhe kërkesën e dëshmitarit S. M., jemi takuar në vendin e 

cekur, dhe duke pirë kafe i njëjti edhe njëherë ka kërkuar falje të akuzuarit G., e pas kësaj kemi 

ardhur në shqyrtimin fillestar. 

 

Më heret kam qenë afarist me veprimtarinë e qebaptores, ndërsa kohëve të fundit mirrem 

me ndërmjetësimin e paluejtshmërisë, nuk jam i lincecuar për këtë veprimtari, kam qenë 

ndërmjetësues në shitblerjen e tokës të Sh. me blerësit G. dhe E. A., nuk e di, dhe nuk kam  qenë 

në dijeni se Sh. ka pasur konteste pronësore me djalin e vëllaut të tij M., unë në këtë 

ndërmjetësim kam ndërhyrë nëpërmjet një shokut tim V. U., i cili e ka pasur pronën ngjitas me 

pronën e Sh., dhe i njëjti më ka njoftuar me Xh., djalin e Sh., dhe kështu kemi ndërmjetësuar për 

shitblerjen blerësve këtu të akuzuarve vëllezërve A., G. ka qenë i njoftuar nga Sh. që ai dhe M.  

kanë pasur kontest lidhur me pronësinë e tokës, këtë e kemi vërtetuar pasi që kemi dalur në 

vendin e ngjarjes si theksova më heret, e këtë e ka konfirmuar edhe M.. S. M., më ka ftuar në 

telefon për t’i kërkuar falje të akuzuarit G., lidhur me dhënien e deklaratës të dhënë nga S. në 

Stacionin Policor në Prizren.dhe i kam kërkuar falje. I kam thënë që të kërkon falje S., ngase 

është duke punuar te M. dhe për sigurimin e ekzistencës së familjes nga i njëjti, andaj pasi që e 

ha bukën e tij, duhet të flasë ashtu siq kam deklaruar në polici. 

 

Në rastin e dytë kur jeni takuar te “L.” prezent kanë qenë unë, S. dhe G.. Kemi biseduar 

lidhur me deklaratën e S. në gjykatë, G. ka kërkuar që i njëjti të flasë vetëm të vërtetën dhe ate 

çka ka parë e asgjë tjetër të mos shtojë as në favor as në dëm të asnjërës palë. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 26.07.2016, dëshmitari Xh. Sh.,  deklaron: Me shitësin 

Sh. Sh., jam në raport prind – fëmijë, të njëjtin e kam baba, e di që babai im i ka shitur një tokë të 
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akuzuarit G., i njëjti më ka njoftuar njoftuar që tokën r blerë nga babai im e ka punuar këtu i 

dëmtuari M.,  por e di që toka nuk ka qenë tërësisht e punuar, ka qenë vetëm gjysma e asaj 

parcele e punuar. M. e ka punuar të njëjtën  edhe pasi që i akuzuari G. e ke blerë nga babai im,  

 

Ndaj familjes të M. Sh. ka qenë një kallëxim penal i ngritur nga ana e babait tim Sh. Sh., 

e i cili rast ka përfunduar edhe me aktgjykimin e kësaj gjykate P.nr.1452/2014, të datës 

19.10.2015, e i cili aktgjykim është bërë i plotfuqishëm me datë 17.12.2015, ku si të akuzuar ka 

qenë M. Sh. për shkak të veprës penale të kanosjes ndaj babait tim Sh. Sh., një kopje të këtij 

aktgjykimi sot i parashtroj gjykatës si provë. 

 

Unë kam parashtruar kallëzim penal ndaj O. M. Sh., sipas kallëzimit penal 2016 GA 0934 

të datës 18.04.2016, e cila çështje gjendet në Prokurori sipas lëndës PP.nr. 926-5/2016, e cila ka 

të bëjë me lëndime trupore të shkaktuara ndaj meje nga ana e O.2. Shkaku ka qenë që pas 

shqyrtimit në këtë çështje penale me datë 12.04.2016,  unë jam propozuar nga i akuzuari G. për 

dëshmitar, të cilën propozim e ka aprovuar gjykata, dhe kam qenë i gatshëm sikur sot që 

dëshmoj, që të paraqitem si dëshmitar në këtë çështje penale, dhe po atë natë rreth orës 23:00 

kanë ardhur O.2 së bashku me një shok të vetin të quajtur T. B., dhe më kanë sulmuar. Shkaku ka 

qenë që të më pengojnë dhe të më frikësojnë që të dëshmojë në këtë çështje penale. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 26.08.2016, dëshmitari O. Sh.2, deklaron: Po me  datë 

15.04.2015, rreth orës 17:30 kam qenë prezent  në mishtoren O.2 e cila gjendet në Prizren, kemi 

qenë pesë vetë, M. Sh., O. Sh.1, S. M., M. G. dhe unë.Në atë kohë kanë ardhur këta dy shokë, që 

janë pas meje, (drejtohet në drejtim të akuzuarve), edhe kanë filluar të më kanosin babain M., 

paraprakisht të nëjtin e kanë ftuar eja një minutë dil jashtë, dhe në përgjigjen e babait tim që nuk 

kam kohë, të njëjtit kanë hyrë brenda dhe kanë filluar ti sulen babait, njëri nga ta, nuk më 

kujtohet se cili e ka ngritur dorën dhe atëherë babai im i tha ule dorën. në vazhdim kanë filluar ta 

kanosin babain me fjalët “ne e kemi blerë tokën, pse e keni punuar tokën, keni afat 24 orë ta 

lëshoni tokën, ose ne merremi vesh ndryshe”, pas këtyre fjalëve, të njëjtit dolën nga lokali ynë. 

Nuk më kujtohet konkretisht ndonjë fjalë për momentin si kanosje, ngase të njëjtit kanë folur 

shumë. Kam dëgjuar fjalën “kena me ju vra”, nuk mund të specifikoj se nga kush, ngase në atë 

tollovi dhe zhurmë nuk mund të vërehej qarët se kush fliste, por mund të them që të dytë janë 

drejtuar me këto fjalë babait tim, po ne kemi qenë të gjithë aty se theksova më lartë, por ata i janë 

drejtuar babait, pasi që është më i vjetri. 

 

 Unë punoj në qebaptore Sh. L., jam pronar i të njëjtës, por ndonjë herë i ndihmoj edhe 

mishtores me firmën e njëjtë që është ngjitas me qebaptoren e që pronar e ka babain tim M. Sh.. 

Thika  aty ka gjithandej, ato janë mjete tona të punës, unë nuk kam pas thikë në dorë. Ne kemi 

qenë duke qëndruar qetë, asnjëri nga ne nuk ka pas thikë në dorë.  

  

 Unë sa e di që 40 vite e punojmë tokën, axha, këtë e kam dëgjuar nga familjarët e mi, 

përndryshe xhaxhai i babait tim, Sh. Sh. ka keqpërdor dokumentacionin, dhe e ka përkthyer 

tokën në emrin e vet, dhe në këtë mënyrë edhe ju ka shitur këtu të akuzuarve, e di që këtu 

xhaxhai i babait tim e ka shitur tokën nëpërmjet manipulimeve të ndryshme, dhe për këto 

manipulime ne kemi denoncuar raste në prokurori dhe polici, por pasuria e familjes sonë Sh. 

është e të gjithëve, ndërsa xhaxhai i babit tim Sh. mundohet që të gjitha këto ti përvetësoj për 

vete, me qëllim që të përfitoj vet, andaj edhe për këtë i njëjti përherë është në konteste gjyqësore. 
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Kam dëgjuar edhe fjalët diçka lidhur me të holla, por nuk mund të konkretizoj pasi që ka qenë 

zhurmë e madhe tollovi, dhe nga kjo nuk kanë qenë bisedat e qarta. 

  

Unë nuk e kam sulmuar Xh., unë kam dashur vetëm të bisedoj me të njëjtin lidhur me 

mosmarrveshjet e baballarëve tanë, por i njëjti ka mësyer të godas, unë jam larguar, sa i përket 

lëndimeve eventuale të tija, i njëjti gjatë ikjes ka mundur që të vetë lëndohet, pasi që derën e 

hyrjes së shtëpisë e ka të ngushtë. Prej këtij rasti nuk jemi në raporte të shëndosha familjare me 

Sh. Sh. dhe familjen e tij, dua të theksoj që para rastit kemi folur vetëm zyrtarisht me të njëjtit. 

Po jemi frikuar për fatin e babait tonë. 

 

 Ne kemi tentuar nëpërmjet ndërmjetësimit të dajës së babait të arrijmë marrëveshje me 

Sh., ngase i njëjti posedon 4-5 ha tokë, dhe nga kjo sipërfaqe këtu të akuzuarve ju ka shitur mu 

atë pjesë e cila nuk ka kalim për qasje në tokën e blerë, për të evituar këtë Sh. mundet të ju 

dorëzoj në pronësi ndonjë pjesë tjetër të kësaj sipërfaqe të cekur, e ku qëndron arsyeja e kësaj 

unë nuk e di. 

 

 Në shqyrtimin gjyqësor me datë 28.09.2016, dëshmitari O. Sh.1, deklaron: po i njoh këtu 

të pandehurit G. A. dhe E. A.. Nuk i kam njohur më heret para ditës kritike kur kanë ardhur në 

lokalin tënë,  fjala është për datën 15.04.2015 rreth orës 17,30 minuta. Babai im ka qenë në 

gjykatë lidhur me punimin e një toke, me xhaxhain e babait, lidhur me vërtetimin e pronësisë. Në 

momentin kur kanë ardhur në lokalin tënë këtu të pandehurit G. dhe E. A.,  babai im ka qenë tek 

vitrina në lokal tek frigoriferi për ngrirrje të thellë, ndërsa unë kam qenë tek dera e hyrjes, aty te 

një banak. Fjalët e para kanë qenë drejtuar babait tim “a bënë ta pijmë nganjë kafe me ty”, (pasi 

që kthehet nga të akuzuarit prezent në sallë, e tregon në drejtim të akuzuarit G. A.). Në këtë 

ofertë babai im refuzoi, me arsyetim që jam në punë duke punuar, nuk kam kohë, çka keni të 

flisni, flisni këtu, biseda u zhvillua në këmbë, është vazhduar me disa fjalë, të cilat për momentin 

nuk më kujtohen, ngase edhe nuk e kam dëgjuar mirë, ngase kam pengesa edhe me dëgjim, po e 

kam dëgjuar fjalën shihemi te ara dhe në vazhdim kam dëgjuar fjalën kena mu vra, por nuk e di 

se cili nga të pandehurit i ka shqiptuar këto fjalë, pasi që kam qenë i kthyer me shpinë duke 

punuar. Pas këtyre fjalëve të cilat i ceka më lart, të njëjtit janë larguar nga lokali ynë, as nuk na 

kanë përshëndetur më dhe na vazhduar me punu punët tona. Pas këtij rasti që ka ndodhur në 

lokalin tonë, nuk e di që ka biseduar babai me të pandehurit, e di që me të njëjtit është takuar në 

gjykatë.  

   

 Mua nuk më kujtohet, që i akuzuari G., ka ardhur edhe një herë më përpara se në ditën 

kritike në lokalin tonë dhe e ka ftuar babain tim M. dhe ai të ketë pranuar,  unë nuk kam qenë në 

lokal kur e ka ftuar më herët G. babain tim për kafe, ekziston mundësia që kanë qenë ndonjë nga 

vëllezërit e mi O.2 ose E., ngase përngjajmë njëri me tjetrin për nga konstruksioni trupor. Në 

lokal kur kanë ardhur të akuzuarit kam qenë unë, babai im, S. M., M. G. dhe vëllau im O. Sh.2. 

Mundemi të kërcënohemi me fjalët, ju vet keni hyrë në lokal me duart në xhepa, mirëpo ne nuk e 

kemi ditur çka keni pasur ju në xhepa, ngase nuk ju kemi kontrolluar të njëjtat. Fjalët e G., 

drejtuar babait tim “merru vesh me xhaxhain tënd Sh. Sh., nga i cili e kam blerë tokën, kthemi të 

hollat në shumë të pagesës prej 80 mijë eurove, mere tokën”, këto fjalë nuk i kam dëgjuar, unë 

kam punuar në ndërkohë, fjalët e cekura më lart që theksoj që i kam dëgjuar kanë qenë të fundit 

nga ana juaj, para se të dilni nga lokali. Unë e di që O.2 nuk e ka sulmuar Xh., i njëjti e ka hasur 
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rastësisht djalin e Sh. – Xh. në lagje, dhe nuk jam në ngjarje dhe në dieni se çka kanë biseduar 

ata dy në mes veti.  

 

 Në shqyrtimin gjyqësor me datë 01.11.2016, dëshmitari M. G., deklaron: po me datë 

15.04.2015, rreth orës 17,30, kam qenë prezent së bashku me O. Sh.2 dhe O. Sh.1, në mishtoren 

“O.2”, ngase në atë kohë kam qenë punëtor tek i dëmtuari M.. Atë ditë ka qenë një ditë e 

rëndomtë. Nuk më kujtohet kush ka qenë prezent në ditën dhe orën e cekur në pyetje të 

prokurorit, unë e shikoj punën time, dhe nuk më intereson kush hynë në lokal.  

Prezent kanë qenë punëtorët, unë dhe S. M., djemtë e pronarit M. Sh., O. Sh.2 dhe O. Sh.1.  

 

 Orari më ka filluar në ora 08,00 të mëngjesit deri në ora 15,00, pas kësaj kam pasur një 

pauzë dy orësh dhe prej orës 17,00 deri në ora 20,00 kam vazhduar punën. Nuk më kujtohet për 

momentin a ka qenë në orët e pas ditës prej orës 17,00 gjer në orën 20,00 në lokal pronari M. 

Sh.. Unë kam punuar në lokal dhe në podrum të lokalit, në podrum të lokalit kjo hapësirë ka 

shërbyer për punëtori. Tek i dëmtuari M. Sh., kam punuar deri në ditën e fundit të muajit të 

shenjët të Ramazanit të vitit të kaluar, sa më kujtohet ka qenë fundi i muajit qershor. Nuk kam 

mundur ta përballoj punën, ka pasur shumë punë, andaj për shkak të ngarkesës së punës vet edhe 

e kam braktisur punën, thjeshtë kam braktisur punën vullnetarisht. Për momentin jam duke 

punuar përsëri mishtar por tani tek B. Sh.. Tek pronari i ri B. Sh., ka më shumë punë, mirëpo ka 

më shumë punëtor, kështu që puna kryhet më shpejtë dhe më efikas. Nuk është puna dhe arsyeja 

e ngarkesës në punë, të sqarohem çështja është e orarit të punës, derisa tek M. Sh. kam punuar 

nga ora 08,00 deri në orën 20,00, me një pauzë dy orësh prej orës 15,00 deri në 17,00, tek 

pronari i ri B. Sh. e kemi punën me normë, pra sa kemi punë e përfundojmë dhe shkojmë në 

shtëpi, kjo ka qenë edhe arsyeja kryesore e cila më ka konvenuar për të kaluar dhe për tu punuar 

tek B.. Po është e vërtet që kam qenë në lokal edhe unë, por çka ka ndodhur dhe çka kanë në mes 

veti të cekurit, thjeshtë unë nuk e di. Tek dëgjimi më janë shfaqur disa probleme ku ndonjëherë 

po kamë probleme në dëgjim, kjo është shfaqur para 2-3 muajve, ndërsa sa i përket shikimit, për 

momentin më duket që jam mirë.  

 

 Unë nuk i jam drejtuar  personalisht të dëmtuarit të më lajmëroj si dëshmitar, përkundrazi 

i dëmtuari më është drejtuar mua që unë duhet të paraqitem si dëshmitar, këtë ma ka thënë atë 

ditë kritike apo të nesërmen, unë të jam përgjigjur, unë do të përgjigjem në ftesa eventuale, dhe 

çka do të them është puna ime, ja sot mu dha rasti të deklarohem lidhur me këtë çështje penale 

dhe deklarova ate çka e di. Unë nuk i kam thënë të dëmtuarit të më paraqese si dëshmitar pas 

dhënies së deklaratës në stacionin policor në ditën kritike, ka qenë prezentë edhe dëshmitari S. 

M., lirisht mund të ballafaqohem me të njëjtin, e tërë këtë me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të 

qartë të gjendjes faktike.  

 

 Me të akuzuarin G., jo nuk jemi takuar asnjëherë, unë as që e njoh këtë person sipas 

figurës, nuk e njoh as si fytyrë, (fjala është për të akuzuarin G. A., pasi që i njëjti është duke 

parashtruar pyetjen), e kjo është hera e parë që po e shoh sot në sallë të gjykimit. As që më ka 

dërguar personalisht  i akuzuari G., ndonjë person për të ndërmjetësuar, e as që ka ardhur ndonjë 

person që është paraqitur që i njëjti të ketë dërguar, tërë këtë për të ndikuar në dhënien e 

dëshmisë. Po mund të dallojë, si person përmes aftësive të mija në bazë të ngritjes së zërit si dhe 

në bazë të uljes së zërit çka bisedojnë dy persona.  Tek i dëmtuari M. Sh., kam punuar 6-7 muaj, 
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për këtë periudhë që theksova sa kam punuar tek i dëmtuari M., i njëjti nuk më kla treguar gjatë 

bisedës për ndonjë presion, kanosje apo diçka të ngjashme.   

 

 Derisa kam punuar tek i dëmtuari i kemi pasur raportet si punëtori me punëdhënësin, 

ndonjëherë kemi pasur edhe biseda të lira si shok, miq, e pasi që e kam lënë punën tek i dëmtuari 

diku në fund të qershorit të vitit të kaluar, nuk jemi shoqëruar, ka ekzistuar mundësia që jemi 

takuar në rrugë, por nuk jemi përshëndetur. Nuk kemi pasur si theksova më lart asnjë 

përshëndetje me të dëmtuarin, sidomos pas braktisjes së punës nga ana ime tek i dëmtuari. I 

vetmi kontakt me të dëmtuarin ka qenë nëpërmjet telefonit, dhe ate lidhur me urdhëresën e 

gjykatës të lëshuar policisë për të më sjellur në gjykatë në cilësi dëshmitarit për seancën e kaluar, 

ku unë për shkak të një udhëtimi për disa punë të mija personale në Prishtinë nuk kam mundur të 

paraqitem në shqyrtimin e kaluar, por paraqitjen time në cilësinë e dëshmitarit sot e deklarova si 

obligim timin ligjor si qytetar. Asnjë lloje presioni, kërcënimi apo shantazhi nuk është paraqitur 

ndaj meje për dhënien e deklaratës të sotme, nga askush e as nëpërmjet askujt. Theksoj gjithashtu 

që telefonata nga i dëmtuari M. Sh., për njoftimin për ta prezantuar në seancën e kaluar, që e 

theksova më lart, ka qenë vetëm bisedë telefonike për të më njoftuar për shqyrtim, nuk ka pasur 

kurrfarë fjale tjetër që të deklaroj dhe si të deklarohem në këtë çështje penale në cilësi të 

dëshmitarit. Përfundimisht theksoj edhe një herë që nuk kam pasur asnjë lloj ndikimi të çfarëdo 

natyre çoftë ajo për deklaratën sot që deklarova në shqyrtimin gjyqësor.  

 

 Në shqyrtimin gjyqësor me datë 25.11.2016 janë administruar provat materiale dhe atë 

leximi i kallëzimit penal me nr. 2015-GA-0907 të datës 16.04.2015, nga Policia e Kosovës, 

Stacioni Policor në Prizren – Njësia e hetimeve kriminale, shikimi në raportin fillestar të 

incidentit, raporti i oficerit të datës 15.04.2015, shikimi në procesverbalin të marrjes në pyetje të 

akuzuarit G. A. në procedurën para penale, shikimi në proçesverbalin të marrjes në pyetje të 

dëmtuarit në procedurën para penale, shikimi në proçesverbalin të  marrjes në pyetje të 

dëshmitarit S. M. në procedurë para penale, shikimi në proçesverbalin të marrjes në pyetje të 

dëshmitarit Sh. Sh. në procedurën para penale, shikimi në kontratën mbi shitblerjen e 

paluajtshmërisë të përpiluar në mes të akuzuarve si blerës dhe Sh. A. Sh., nga Prizreni si shitës, e 

përpiluar tek noteri B. M., me datë 26.02.2014, shikimi në certifikatën e njësisë Kadastrale në 

Prizren P-71813068-05751-0 të datës 14.05.2014, shikimi në shkresat e lëndës PP.nr. 926-

5/2015, të Prokurorisë Themelore – Departamenti i Përgjithshëm në Prizren, lexohet aktgjykimi i 

gjykatës Themelore në Prizren, Departamenti i përgjithshëm dhe ate me nr. P.nr. 1451/2014 të 

datës 19.10.2015, i plotfuqishëm me datën 07.12.2015, ku si i akuzuar është tani këtu i dëmtuari 

M. Sh., ndërsa i dëmtuar është Sh. Sh., 

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 25.11.2016 i akuzuari G. A., në mbrojtjen e vet 

deklaron: Unë  kam blerë një tokë në rrugën e N., nga xhaxhai i këtu të dëmtuarit M. Sh., Sh. 

Sh.. Lidhur me këtë shitblerje unë me Sh. Sh. kam përpiluar edhe kontratën e shitblerjes me datë 

26.02.2014, tek noteri B. M., andaj në bazë të kësaj kontrate me datë 14.05.2014, kam marrë 

edhe certifikatën për këtë pronë nga shërbimi kadastral pranë Kuvendit Komunal në Prizren. Me 

datën e cekur të përpilimit të kontratës, kam qenë në vend të ngjarjes së bashku me vëllaun tim 

E. A. dhe ndërmjetësuesin Xh. L., i cili ka qenë edhe në cilësinë e dëshmitarit në këtë çështje 

penale, për të shikuar  ku gjendet trualli, për të cilin unë e kam paguar shumën prej 70.000 €. Kur 

kemi shkuar në vend të ngjarjes ne të tre, aty kemi hasur të dëmtuarin M. Sh. dhe vëllaun e tij A. 

Sh., e pasi që ne e njoftuam të dëmtuarin që qëllimi ynë ishte për të identifikuar vendin se ku 
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gjendet toka që i kemi blerë, atëherë i dëmtuari M. na është drejtuar me fjalët “unë do t’i lë të tre 

djemët e mi e ju këtë tokë nuk do ta merrni”. 

 

Për të shmangur eskalimin e situatës, unë kam propozuar që ta marrim një truall që 

gjendet në mexhe me tokën që e kishim blerë, e që po ashtu ishte e Sh. Sh., për ndryshe shitësit 

të truallit, por i dëmtuari M. më është drejtuar me fjalët se as këtë nuk mund ta merrni, arsyen 

sepse as sot nuk e di. Pas këtyre fjalëve të M., unë e kam ftuar me telefon Sh. Sh., jemi takuar tek 

V. F., dhe e kam njoftuar që trualli që ma kishte shitur nuk ishte i tij. I njëjti më ka bindur që 

trualli që më ka shitur ka qenë i tij, dhe këtë duke më treguar që e kam kontratën e përpiluar fjala 

ishte për kontratën që e kisha legalizuar tek noteri mu atë ditë, e po ashtu i njëjti më parashtroj 

edhe një listë poseduese të shërbimit kadastral në Prizren, ku më njoftoi që kjo listë poseduese që 

ishte në emrin e tij si dhe një kopje e planit nga vendi ku ishte trualli që unë e kam blerë, me 

gjithë dokumentacionin përcjellës, do të bartet pronësia edhe në drejtorin e kadastrit, dhe pas 

kësaj bartje unë do të pajisem me listë poseduese, pra certifikatë mbi paluajtshmërinë të cilën 

certifikat unë e posedoj që nga data 14.05.2014. Nga të cekurat e shitësit Sh. Sh., unë i tregova 

që isha i kërcënuar nga djali i vëllaut të tij këtu i dëmtuari M. Sh., por i njëjti më garantoi që toka 

që ma kishte shitur ishte e tij edhe me dokumentacionin përkatës, dhe se sipas fjalëve të tij këtu i 

dëmtuari ishte uzurpator i atij trualli. 

 

Në vazhdim diku rreth një muaji unë së bashku me ndërmjetuesin Xh. L., një fqinj tonin 

S. K., dhe vëllaun tim E. A., e kemi ftuar të dëmtuarin M. për kafe, të cilën ftesë tonën i njëjti e 

ka pranuar, dhe gjatë bisedës të njëjtit i kam ofruar ose të ma lirojnë truallin e blerë, dhe të më 

mundësojë pronësinë në të njëjtin pa pengesa apo le të më kthejë shumën e të hollave të paguara. 

I dëmtuari M. më është përgjigjur në këtë ofertë timen me fjalët unë nuk kam të holla për të blerë 

truallin tim. Në këtë përgjigje të M. unë përsëri insistova ose lejom pronësinë në truallin tim të 

blerë ose kthemi të hollat. Miru vesh me xhaxhain tënd shitësin Sh. Sh., unë nuk kam tjetër 

zgjidhje ose të punojë tokën, truallin e blerë ose kthemi të hollat. Në ndërkohë, nuk e di se kur 

por pas ofertës sime që ose t’i mi kthejë të hollat ose të më lirojë pronën, të cilat të dyjat i 

refuzoji i dëmtuari M., unë kam kërkuar nga shitësi Sh. Sh., sqarime dhe shpjegime, që ta bindë 

M. të ma lirojë truallin. Sh. Sh., në këtë drejtim, e ka dërguar si ndërmjetësues për të gjetur 

kompromis prof. B. Sh., por edhe këtë e ka refuzuar i dëmtuari. 

 

Me datën 15.04.2015, kam shkuar përsëri tek trualli që e kam blerë, dhe kam vërejtur që i 

njëjti ishte lëvruar, andaj e kam ftuar Xh. Sh., përndryshe djalin e Sh. Sh., dhe e kam njoftuar për 

këtë, i njëjti më tha që ishte i njoftuar për këtë dhe e dinte, e pas kësaj e kam ftuar vëllaun tim E. 

A. dhe kemi shkuar në lokalin e të dëmtuarit për tu sqaruar lidhur për këtë. 

 

Shkuam në lokal të dëmtuarit M. Sh., me datë 15.04.2015 rreth orëve të pas ditës, dhe 

kërkuam sqarim nga i dëmtuari, përsëri unë insistoja të dijë a mundet të më lirojë truallin nëse jo 

atëherë të më kthen të hollat. I dëmtuari më është përgjigjur që si më ka shitur truallin Sh. Sh., 

ashtu edhe le të sigurojë kthimin e të hollave. Kemi qenë diku rreth 3-5 minuta, sa ka zgjatur 

biseda e cekur më lartë. 

 

Unë kam qëndruar në hyrje të lokalit te dera. Vëllau ka qenë së bashku me mua. Unë kam 

debatuar me të dëmtuarin, vëllau vetëm ka shikuar, ngase biseda ka qenë tepër e shkurtër si ceka 

më lartë 3-5 minuta. Mbrenda në mishtore “O.2”, kanë qenë këtu i dëmtuari M., djemët e tij O.2 



14 

 

dhe O.1, si dhe punëtorët S. M. dhe M. G., të gjithë këta kanë qenë edhe dëshmitar në këtë 

çështje penale. Vetëm O.2, djali i të dëmtuarit më është drejtuar me fjalët “Pse e bleve mu këtë 

truall”, përgjigjja ime ishte ky truall më pëlqeu dhe këtë e bleva. Nuk ka mundur të jetë gjendje 

acaruese gjatë bisedës, ngase edhe vet djali i të dëmtuarit O.1, edhe në shqyrtimin ku u  dëgjua 

në cilësi të dëshmitarit theksoj që ai ka punuar dhe ka vazhduar punën normalisht, po të kishte 

qenë ndonjë gjendje e acaruar i njëjti me siguri do të kishte ndërprerë punën dhe do të ishte 

përfshirë në dialog, ngase në të ka qenë i përfshirë babai i tij këtu i dëmtuari M. Sh.. O.2 e ka 

pasur në dorë një thikë, kur më është drejtuar ashtu si theksova më lartë “Pse e bleve mu këtë 

truall”, dhe në dorë e kishte thikën, duke e vërejtur këtë unë u largova dhe dola nga lokali, 

paraprakisht e ngrita lartë pjesën mbi bel, duke ju thënë ja unë jam duarthatë, kam ardhur vetëm 

për tu marrë vesh me fjalë, ky ishte edhe qëllimi i vetëm i imi, ngase po të kisha pasur ndërmend 

që të kanos këtu të dëmtuarin, unë nuk do të kisha dalë aq lehtë nga lokali, e me siguri për 

çështje sigurie do të kisha pasur me vete edhe ndonjë mjet të përshtatshëm, por unë kam shkuar 

me të vetmin qëllim për ta ditur pozicionin tim të pronarit në bazë të kontratës të shitblerjes të 

truallit, apo kthimin e të hollave në shumën e paguar të cekur më lartë për blerjen e këtij trualli, e 

pronar e të cilës nuk kam mundur të jem të shkak të pengesave siç i theksova më lartë të 

dëmtuarit. Unë theksova në fillim që kam qenë i përqendruar në bisedën me të dëmtuarin. Sa i 

përket dëshmitarëve – punëtorëve të dëmtuarit dhe dy djemve të dëmtuarit, të njëjtit kanë dhënë 

deklarata në cilësinë e dëshmitarëve, aty qartë të gjithë kanë deklaruar që nuk kanë mundur të 

vërejnë ndonjë lloj fjale kërcënuese në formë të kanosjes. 

 

Nuk e kam kanosur aspak, qëllimi im ka qenë që të bisedoj dhe të sqaroj çështjen e 

pronës të truallit të cilin e kam blerë. Ky ka qenë i vetmi qëllimi i imi, për mua kanë qenë të 

qarta fakti që unë kam paguar shumën e cekur për truall, për të cilin truall unë nuk kam mundur 

të hyjë në pronësi, andaj për këtë kam kërkuar kthimin e të hollave, por të dy këto oferta i 

dëmtuari i ka refuzuar, andaj për këtë kam shkuar për tu marrë vesh. Tek unë nuk ka pasur as 

nuk ka asnjë lloj veprimi apo fjale me të cilin unë do të kanosesha të dëmtuarin. Unë vetëm kam 

kërkuar një të drejtë timen të cilën e ka fituar në mënyrë ligjore me kontratë, andaj këtë drejtë 

kam dashur edhe ta realizojë. Unë nuk kam pasur e as nuk kam qëllim që ta kanosi apo që të kem 

kanosur të dëmtuarin. Biseda ime në ditën e vizitës në lokalin e të dëmtuarit ka qenë e bazuar 

vetëm në faktin e realizimit të një drejte time, pra sqarimi i pozicionit tim në drejtim të asaj se a 

jam pronar i truallit që e kam blerë e që më ka penguar në realizimin e kësaj pronësie i dëmtuari, 

edhe këtë e kam tejkaluar që të heqi dorë nga trualli im por me kusht që të më kthehen të hollat 

që i kam paguar në emër të këtij trualli. 

 

Që nga koha e përshkruar më lartë në mënyrë kronologjike gjatë shqyrtimit të sotëm, e 

deri më sot unë kam mbetur pa kurrfarë sqarimi lidhur me këtë truall. Truallin tim të blerë nuk 

mund ta shfrytëzojë, e as të hollat e shitblerjes nuk më janë kthyer, unë më nuk kam kontaktuar 

me të dëmtuarin që nga data kur kam qenë në lokalin e tij për tu marrë vesh pa sukses, pra me 

datën 15.04.2015. Unë në këtë gjendje që jam më shumë jam i dëmtuar në mungesë të realizimit 

të drejtave të mia. Theksoj edhe njëherë që po të kisha dashur të kanosë të dëmtuarin, unë nuk 

kisha ndejtur duarkryq në këtë situatë, ngase do të kisha vazhduar në mënyra tjera për të kërkuar 

të drejtën time, tani në këtë gjendje unë kam mbetur edhe pa të drejtën e pronësisë në truallin që 

e kam blerë e as nuk më janë kthyer të hollat në shumë prej 70.000 € që i kam paguar. 
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Në shqyrtimin gjyqësor me datë 12.12.2016 i akuzuari E. A., në mbrojtjen e vet deklaron: 

Ne kemi blerë një trollë në rrugën e N. nga xhaxhai i këtu të dëmtuarit M. Sh., Sh. Sh., dhe këtu i 

dëmtuari e ka lëvruar trollin që ne e kemi blerë nga xhaxhai i tij. Lidhur me këtë edhe kemi 

shkuar në lokalin e të dëmtuarit, për të kërkuar sqarim se pse i njëjti e ka lëvruar trollin të cilin 

paraprakisht ne e kemi blerë. Me të arritur te lokali i të dëmtuarit mishtorja “O.”, e kemi ftuar të 

dëmtuarin për të pirë një kafe, dhe për të sqaruar arsyen se pse i njëjti kishte vepruar ashtu si 

ceka më lart. I dëmtuari ka refuzuar ftesën tonë për kafe, ngase është arsyetuar që është i zënë me 

punë.  

 

Pasi që i njëjti refuzoi bisedën për sqarimin e lëvrimit të trollit, atëherë ne e njoftuam të 

njëjtin që të mirret vesh me xhaxhain vet, dhe të sqaroj rastin, ose të na kthehen të hollat që i 

kemi paguar në emër të shit blerjes, apo të na lë të shfrytëzojmë trollin tonë. I njëjti nuk na ka 

lejuar shfrytëzimin e trollit të cilin ne e kemi blerë me çmimin prej 2.000 Euro për ari, gjithsej 

84.000 Euro, ne kemi kërkuar ose kthimin e të hollave në shumën e cekur, apo mundësinë që të 

shfrytëzojmë në mënyrë të lirë dhe të qet trollin tonë. E tërë kjo bisedë ka zgjatur diku rreth 4-5 

minuta, dhe ne jemi larguar nga lokali i të dëmtuarit dhe kemi shkuar në shtëpinë tonë. Ka qenë 

prezent i dëmtuari, dy djemat e tij O.2 dhe O.1, si dhe dy punëtorët e të dëmtuarit, njëri sa e di e 

ka emrin S., ndërsa tjetrit nuk ja di emrin por e di që ka qenë dëshmitar në këtë çështje penale. Sa 

i përket mikë pritjes të njëjtit, i dëmtuari M. së pari ka kërkuar arsyen e vizitës tonë në lokalin e 

tij, e më të kuptuar arsyen i njëjti refuzoi ftesën për kafe, qëllimi i të cilës ka qenë që të 

sqarohemi lidhur me trollin kontestues. Unë nuk kam folur me të dëmtuarin, kemi traditë që kur 

është vëllau më i vjetër i njëjti të flas në emër të përbashkët, pasi që ka qenë me mua edhe vëllau 

im më i vjetër, G. A., i njëjti ka biseduar me të dëmtuarin, ka qenë bisedë siç theksova më lart 

me arsye të sqarimit të rrethanave për trollin. Vëllau im ju ka sqaruar të dëmtuarit dhe personave 

prezent aty që arsyeja e jonë ka qenë vetëm të merremi vesh për trollin, vëllau im e ka ngritur 

edhe bluzën deri në brez për të treguar që kemi qenë duar thatë, pra kemi shkuar me të vetmin 

qëllim që të merremi vesh. E di që gjatë bisedës të vëllaut tim me të dëmtuarin, njëri nga djemët 

e të dëmtuarit, nuk e di cili, ngase me emra nuk i njoh, por e di që janë djemët e të dëmtuarit, e 

ka pas në dorë një thikë, dhe me të vërejtur këtë vëllau im i njëjti për këtë arsye e ka ngritur 

bluzën e vet deri në brez, për të treguar që është duar bosh, dhe se qëllimi ka qenë vetëm sqarimi 

për trollin kontestues. Nuk e kemi përdorur ndonjë fjalë kanosëse ndaj këtu të dëmtuarit M. Sh.. I 

dëmtuari e ka punuar unë tokën kontestuese. Unë e di që thika fillimisht ka qenë në tavolinën e 

punës në lokal. Gjatë bisedës në mes të vëllaut tim G. A. dhe të dëmtuarit, djali i të dëmtuarit e 

ka marr nga tavolina e punës thikën në dorë, cili ka qenë qëllimi dhe cila ka qenë arsyeja e këtij 

veprimi unë nuk e di, i njëjti nuk ka tentuar të veproj, as kundër neve, e as nuk e kam vërejtur që 

thikën që e ka pas në dorë ta ketë përdorur në atë moment për ushtrimin e veprimtarisë së tij të 

mishtarit. Andaj nuk mund të di që i njëjti pse e ka marr atë thikë në dorë.  

 

Fjalët “ke me pa se kush jemi ne”, kjo nuk është aspak e vërtet, ne vetëm kemi zhvilluar 

një bisedë të qetë në lokal ashtu siç përshkrova më lart. Nuk më kujtohen fjalët konkrete në atë 

moment nga i dëmtuari, por e di që i njëjti ka potencuar fjalët nuk është e lëvruar, nuk është e 

lëvruar, fjala ka qenë për trollin.  

 

Nga data 15.04.2015, e deri më sot, jo nuk kemi pasur ndonjë kontakt të drejt për drejt as 

unë dhe as vëllau im me të dëmtuarin M. Sh..  
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Kjo çështje penale ka shkaktuar edhe nervozë dhe stres familjar, ngase ne si familje jemi 

shqetësuar që nga fillimi i kësaj procedure gjyqësore dhe gjatë tërë rrjedhës së saj, nga fakti që 

kemi paguar një shumë prej 84.000 Euro për një pronë të cilën shumë e kemi siguruar me mund 

dhe djersë, dhe edhe për kundër pagesës nuk mund ta shfrytëzojmë këtë trollë, e po ashtu nga e 

tërë kjo kemi dal edhe në cilësinë e të akuzuarit.  

 

 Nga provat e administruara dhe të cekura më lart, gjykata në mënyrë të plotë dhe të saktë 

e vërtetoi në tërësi gjendjen faktike dhe ate në bazë të deklaratës të dëmtuarit dhe të dëshmitarit  

S. M., të cilat deklarata në tërsinë e tyre janë të përputhshme në mes veti dhe në harmoni me 

njëra tjetrën sa i përket veprimeve inkriminuese të akuzuarit G. A., i cili me datë 15.04,2015, 

rreth orës 17:30 minuta, së bashku me vëllaun e vet E. A., ka shkuar në mishtoren “O.2”, që 

gjendet në Prizren, në rrugën ..., pronë e të dëmtuarit M. Sh., paraprakisht duke kërkuar sqarim 

nga i dëmtuari “se pse e keni punuar tokën” dhe pas marrjes së përgjegjes nga i dëmtuari  “se ne 

nuk e kemi punuar tokën”, i akuzuari G. A., i akuzuari i është kanosur të dëmtuarit M. Sh. me 

fjalët “kemi me ju vra”, me të cilin rast te i dëmtuari ka shkaktuar frikë dhe ankth, Këtyre 

deklaratave të dëmtuarit dhe dëshmitarit të cekur gjykata në tërësi ju fali besimin, ngase sipas 

mendimit të gjykatës janë deklarata të besueshme dhe të pranueshme pasi që në përmbajtjen e 

tyre përputhen në mes veti dhe poashtu janë në përputhje edhe me provat materiale dhe ate 

deklaratave të të njëjtve të dhënë në procedurën parapenale me datë 15.04.2015,  

 

Me këto veprime i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i vihet në barë, i vetëdijshëm se 

me veprime të tilla shkakton një pasoj të ndaluar, duke shkaktuar frikë dhe ankth te i dëmtuari, 

andaj i njëjti me dashje ka ndërmarrë veprimet e cekura për të kryer veprën penale të kanosjes, 

dhe ate duke shkuar drejtëpërdejt në lokalin e të dëmtuarit, gjykata me bindje të plot ka ardhur në 

përfundim që ka pasur bisedë të zhvilluar në mes të akuzuarit dhe të dëmtuarit, të cilin fakt e 

pranon edhe vet i akuzuari në mbrojtjen e vet, por qëllimin e bisedës e anashkalon në një 

mënyrë, ngase thekson që nuk e ka kanosur, por vetëm kanë biseduar, por në bazë të provave 

tjera të administruara, deklaratës të dëmtuarit  dhe dëshmitarit S. M. të dhënë në shqyrtimin 

gjyqësor dhe në procedurën parapenale, vërtetohet pa mëdyshje që fjalët e drejtuara nga i 

akuzuari në drejtim të dëmtuarit kanë qenë fjalë që kanë shkaktuar frikë, ankth tek i dëmtuari, 

elemente këto të veprës penale të kanosjes. Andaj gjykata pas administrimit të provave të cekura 

më lart, analizimit dhe shqyrtimit të gjitha provave veç e veç dhe të gjitha së bashku, si dhe pas 

vlerësimit të të njëjtave nga të cekurat ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet qenësore që si tërësi formojnë figurën e veprës penale të kanosjes 

nga neni 185 par.1 të KP-ës, të përshkruar si në shqiptim të aktgjykimit dhe për këtë ka vendosur 

që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit, paraprakisht duke vërtetuar përgjegjësin e 

tij penalo juridike.  

 

Sa i përket deklaratës të akuzuarit të dhënë në mbrojtjen e vet që i njëjti nuk e ka 

kërcënuar të dëmtuarin, por ka kërkuar me mirë kuptim nga i dëmtuari që të bisedojnë lidhur me 

tokën të cilin i njëjti e ka blerë nga xhaxhai i të dëmtuarit, Sh. Sh., dhe që i njëjti të lejoj që të 

shfrytzojnë tokën e blerë, e poashtu i njëjti ka kërkuar nga i dëmtuari ose ti mundësoj pronësin në 

tokën e blerë ose të ja kthej të hollat e çmimit të shitblerjes në bazë të kontratës mbi shitblerjen e 

paluajtshmërisë të përpiluar në mes të akuzuarve si blerës dhe Sh. A. Sh., nga Prizreni si shitës, e 

përpiluar tek noteri B. M., me datë 26.02.2014, çka për gjykatën nuk është kontestuese që i njëjti 

ka blerë paluajtshëmrinë dhe ka paguar çmimin e shitblerjes dhe kjo vërtetohet edhe nga 
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certifikata e njësisë Kadastrale në Prizren P-71813068-05751-0 të datës 14.05.2014, Kjo 

deklaratë sipas mendimit të gjykatës konsiston në drejtim të asaj që ka për qëllim shmangien nga 

përgjegjësia penale nga ana e të akuzuarit, ngase një deklaratë e tillë sa i përket përgjegjësisë 

penale të akuzuarit në mbrojtje e cekur më lart është tërësisht e pa bazë, ngase nuk është 

kontestuese raporti i shitblerjes, por i akuzuari edhe përkundër kësaj ka vepruar për të sqaruar 

pozicionin e vet siç thekson edhe vet në mbrojtjen e vet, por të gjitha këto nuk e arsyetojnë 

veprimet e të njëjtit ngase është në kundërshtim me vet vetën, e sidomos me deklaratat të 

mëhershme të cekura më lart të dëmtuarit dhe të dëshmitarit, të cilave gjykata në mënyrë të plotë 

dhe të qartë ju fali besimin.  

 

Gjykata po ashtu shqyrtoi edhe provat tjera të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor siç 

janë deklaratat e dëshmitarve Sh. Sh., i cili e ka shitur paluajtshmërin të akuzuarve, Xh. L., i cili 

ishte ndërmjetës në këtë shitblerje , Xh. Sh., i cili është djali i dëshmitarit Sh. Sh., të cilët në 

deklaratat e tyre më shumë sqaruan procedurën e shitblerjes çka për gjykatën nuk është 

kontestuese e gjatë deklaratave të tyre nuk deklaruan asgjë konkrete lidhur me objektin e akuzës, 

ndërsa deklaratat e dëshmitarëve O. Sh.2, O. Sh.1, përndryshe bijëve të dëmtuarit, gjykata gjatë 

vlerësimit të tyre konstatoi se asnjëri nga ata nuk mundi të përcaktoj se kush i ishte drejtuar të 

dëmtuarit fjalë të kanosjes të dëmtuarit e poashtu as dëshmitari M. G., i cili ishte punëtor tek i 

dëmtuari, poashtu nuk mund të përcaktonte fjalët e kanosjes në drejtim të dëmtuarit, edhe pse të 

njëjtit kanë qenë të pranishëm në kohën dhe vendin ku është kryer vepra penale, andaj deklaratat 

e tyre pas vlerësimit të të njëjtave nga të cekurat gjykata nuk i morri për bazë me rastin e 

vendosjes në këtë çështje penale.  

 

 Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit të parë G. A., gjykata 

vlerësoj të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-ës të cilët ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, duke mos e gjetur rrethanat rënduese e që si rrethanë 

lehtësuese është marrë sjellja korrekte e të akuzuarit pas kryerjes së veprës penale, konform nenit 

74 gjykata mori si rrethanë lehtësuese rrethanat personale edhe karakterin e personit të dënuar, 

moshën e të njëjtit, është person familjar, baba i tre  fëmijëve, bashkëpunimin e përgjithshëm të 

personit të gjykuar në gjykatën, bashkëpunimin vullnetar të personit të dënuar në hetimin dhe 

ndjekjen penale, sjellja e tij pas konfliktit, është hera e parë që ka ra në konflikt me ligjin, më 

herët nuk ka qenë i dënuar, çka do të thotë se nuk ka ra ndeshë me rregullat pozitive,  andaj 

gjykata i shqiptoi dënimin me kusht sepse konsideron se me kërcënim të dënimit do të arrihet 

qëllimi i dënimit, prandaj i shqipton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i 

cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat të verifikimit prej 1 (një) viti,  nuk kryen vepër të 

re penale, duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se 

me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe do të 

përmbahet nga veprimet e tilla.  

 

 Ndërsa sa i përket veprimeve të akuzuarit të dytë E. A., gjykata ndaj të njëjtit refuzoi 

akuzën pasi që paraprakisht prokurori i shtetit në fjalën e saj përfundimtare hoqi dorë ndaj të 

akuzuarit të dytë, 

 

 Vendimi mbi kërkesën pronësoro juridike gjykata e bazoi në kuptim të nenit 463 të KPK-

ës. 

  



18 

 

Vendimin mbi shpenzimet gjyqësore dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim 

te nenit 450 dhe 451 të KPP.  

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.1095/2015 me datë 13.12.2016 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Naxhis Sharani                                                                                                        Luan Berisha 

 

 

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

15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

gjykate. 


