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Numri i lëndës: 2020:118327 

Datë: 23.06.2021 

Numri i dokumentit:     01916910 

P.nr.304/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Qemail Suka, me bashkëpunëtorin 

profesional Feim Bytyqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit B. K. nga fshati N., Komuna e 

Suharekës për shkak të veprës penale kanosja nga neni 181 par.3 të Kodit nr.06/L-074 Penal të 

Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, Departamenti i 

Përgjithshëm, PP/II.nr.1667-7/2020 të datës: 28.09.2020 pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në 

prani të Pokurorit të Shtetit Elfete Purova, të akuzuarit B. K. dhe të dëmtuarve F. S. dhe E. L., 

me datë 15.06.2021 mori, publikisht shpalli, ndërsa me datën 23.06.2021 përpiloi, këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari:  

B. K., nga i ati H. K.  dhe e ëma N. e vajzërisë K., i lindur me 26.02.1976, nga fshati N., ku edhe 

tani jeton, me numër personal .............., i gjendjes se mesme ekonomike, i divorcuar, baba i dy 

fëmijëve, me punë të përkohshme në Zvicërr, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë 

i pa dënuar, mbrohet nga liria. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me datë 21.09.2020, rreth orës 10:30, në Suharekë, saktësisht në rr. "A. R." i pandehuri 

seriozisht kanos të dëmtuarit - zyrtarët policor F. S. dhe E. L., me fjalë, se do t'i shkaktoj ndonjë 

të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, në atë mënyrë që deri 

sa të dëmtuarit ishin në detyrë të Zyrtarëve Policor në monitorim të parkingjeve, kanë vërejtur 

një automjet i cili kishte bllokuar rrugën, pas komunikimit me të njëjtin i pandehuri pranon që ti 

jap letërnjoftimin dhe lejen e qarkullimit në mënyrë demonstrative e më pas fillon ti kanos me 

falët "Ju qenkeni legena, keni me pa se kush jam unë, do të merrem privatisht me ju, e shihni ju 

se çka kam me ju ba juve" duke thënë kam me ju q.... robt krejt juve me ju shkatërru me ç’rast 

tek të dëmtuarit shkakton frikë, ankth dhe pasiguri personale. 

 

Me këto veprime kryen veprën penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 3 të KPK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të nenit 7, 41, 43, 49 a 1 pika 1.1, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76 të KPK-së 

dhe nenit 365 të KPP-së, i shqipton: 

DËNIM ME KUSHT 

 

Duke i caktuar dënimin me burgim prej (6) gjashtë muaj i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i akuzuari në afatin e verifikimit prej një viti nuk kryen vepër tjetër penale. 
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Obligohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën prej 30 

euro dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 euro, të gjitha këto pas plotëfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi. 

 

Të dëmtuarit F. S. dhe E. L. kanë hequr dorë nga kërkesa pasurore juridike. 

 

A r s y e t i m 
1.Historiku i procedurës 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr 1667-7/2020, 

të datës 28.09.2020 kundër të akuzuarit B. K. nga fshati N., Komuna e Suharekës për shkak të 

veprës penale kanosja nga neni 181 par. 3 të Kodit nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës. 

  

Gjykata Themelore në Prizren – Dega në Suharekë, Departamenti i Përgjithshëm, duke vepruar 

në këtë çështje penale caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 30.03.2021 në të cilin i 

akuzuari është deklaruar i pafajshëm, shqyrtimin e dytë me datë 05.05.2021 dhe në shqyrtimin 

gjyqësor të mbajtur me dt.15.06.2021 i akuzuari është deklaruar i pafajshëm dhe nuk e ka pranuar 

veprën penale që i vihet në barrë. 

 

2.Shqyrtimi gjyqësor dhe deklarimi i palëve  

Në shqyrtimin gjyqësor, aktakuzën e ka përfaqësuar Prokuroria Themelore në Prizren, Prokurori 

i Shtetit Elfete Purova e cila ka ngelë në tërësi si në aktakuzë, ndërkaq në fjalën përfundimtare, 

deklaron se pas administrimit te provave kundër B. K., dëgjimit të të dëmtuarve të dëgjuar në 

cilësi të dëshmitarëve – zyrtarët policor dhe deklaratës së të pandehurit është vërtetuar se me 

veprimet e të njëjtit janë formuar të gjitha elementet e veprës penale të kanosjes ndaj personit 

zyrtar andaj ka propozuar që për këtë vepër penale i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet 

sipas ligjit.  

I dëmtuari - dëshmitari F. S. në seancë ka deklaruar se pajtohet me fjalën e prokurorës ndërsa 

nuk ka parashtruar kërkesë pasurore juridike, sa i përket dënimit është deklaruar se ia lë në dorë 

të gjykatës. 

E dëmtuara - dëshmitarja E. L. në seancë ka deklaruar se pajtohet me fjalën e prokurorës ndërsa 

nuk ka parashtruar kërkesë pasurore juridike, sa i përket dënimit është deklaruar se ia lë në dorë 

të gjykatës.              

I akuzuari B. K. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se ndihet i pafajshëm, ka kërkuar nga 

gjykata që të vendos për pafajësinë e tij duke shtuar se unë jam i dëmtuar, nuk jam palë 

kërcënuese, nëse ka drejtësi më falë, nëse nuk ka drejtësi më dënon ska problem. 

 
3.Provat materiale dhe dëshmitë e paraqitura gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Gjatë shqyrtimit kryesor publik në këtë çështje penale pasi që i akuzuari nuk e ka pranuar 

fajësinë, ka bërë administrimin e provave dhe konform nenit 7 të KPP-së, saktësisht dhe në 

mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm, me 

vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë vërtetoi faktet 

kundër të akuzuarit, si dhe ato në favor të tij duke i mundësuar të akuzuarit shfrytëzimin e të 

gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të mbrojtjes dhe me ndërgjegje vlerësoi çdo provë 

një nga një dhe në lidhje me provat tjera, dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka nxjerr përfundimin 

lidhur me faktet konkrete të vërtetuara.  

 

Nga deklarata e të pandehurit B. K. e dhënë në prokurori me dt 22.09.2020 rezulton se i njëjti ka 

pranuar në tërësi kryerjen e veprës penale për të cilën ngarkohet, ku ka theksuar se e gjitha ka 

ndodhur aty për aty në afekt dhe se qëllimi tij nuk ka qenë që të ketë fërkim me pjesëtarët e 

Policisë së Kosovës dhe ka shpreh pendim të thellë për ngjarjen e ditës kritike duke ka shtuar se 
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një gjë e tillë (sjellje e tillë) nuk është në natyrën e tij. Ndërkaq në shqyrtim gjyqësor në mbrojtjen 

e tij ka deklaruar se ditën kritike me shoqën time kemi qenë me pi kafe në Suharekë. Përderisa e 

dërgojsha në shtëpi u ndalova shkurt para furrës që ajo të blej bukë. Pastaj erdhën zyrarët policor  

dhe mu vërsulën, unë isha mbrenda në automjet, ju luta një minutë se shoqja është duke blerë  

bukë, pastaj zyrtari doli ma hapi derën e veturës më tha “largohu  prej këtushit se ta nuki kryt”. 

Nuk ka ardhur nga dera ime, por ka ardhur kah dera e pasagjerit më ka hap derën, i thash ktheu 

nga unë, ja dhash dokumentet letërnjoftimin, ndërsa patentin ju thash jav sjelli në stacion se nuk 

e kam për momentin. Ka deklaruar se kjo që po them sot është e vërteta e jo deklarata që e kam 

dhënë në Prokurori sepse ata i kanë shtrembëruar fjalët e mia.  

I dëmtuari- dëshmitari F. S. në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se mbetet në tërësi si në deklaratën 

e dhënë në stacionin Policorë Suharekë me dt 21.09.2021 dhe atë në Prokurori dhe ka shpjeguar 

në pika të shkurtra rastin e ndodhur ku sipas planit operativ ka qenë i caktuar në patrullë, së 

bashku me policen E. L., gjatë patrullimit në rrugën “A. R.” kanë vërejtur se rruga ishte e 

bllokuar, ku ishte parkuar një automjet i markës “A. A.” me targa Zvicrane. Në momentin kur i 

dëmtuari i drejtohet të pandehurit ku i kërkon që të largohet nga vendi ku kishte bllokuar rrugën, 

i njëjti i drejtohet të pandehurit ku i kërkon që të largohet nga vendi ku kishte bllokuar rrugën, i 

pandehuri i drejtohet me arrogancë duke i thënë “shiqoni të tjerët që keni para mos u merr me 

mua, se unë jam i parkuar dhe në momentin kur i kemi kërkuar dokumentet i njëjti në mënyrë 

arrogante nuk ka pranuar që t’i jap dokumentet e më pas ka filluar të ofendojë me fjalët “ Mos 

më shurdhoni K... si dhe fjalët ofenduese ju jeni legena, ju do të shihni se kush jam unë, do të 

merrem privatisht me ju”. 

E dëmtuara - dëshmitarja E. L. në shqyrtimin gjyqësor është deklaruar se mbetet në tërësi si në 

deklaratën e dhënë në stacionin Policor Suharekë me dt 21.09.2021 dhe në Prokurori dhe ka 

shpjeguar në pika të shkurtra rastin e ndodhur ku sipas planit operativ ka qenë e caktuar në 

patrullë, së bashku me policin F. S. gjatë patrullimit në rrugën “ A. R.” kanë vërejtur se rruga 

ishte e bllokuar, ku ishte parkuar një automjet i markës “A. A. ”, me targa Zvicerane. Në 

momentin kur e dëmtuara i drejtohet të pandehurit ku i kërkon që të largohet nga vendi ku kishte 

bllokuar rrugën, i njëjti i drejtohet me arrogancë duke i thënë “ shiqoni tjerët që keni para mos u 

merr me mua se unë jam mirë i parkuar” dhe në momentin kur i kemi kërkuar dokumentet i njëjti 

në mënyrë arrogante nuk ka pranuar që t’i jepte dokumentet, e më pas ka filluar të ofendojë me 

fjalët “ Mos më shurdhoni K...”, si dhe fjalët ofenduese “ju jeni legena... ju do ta shihni se kush 

jam unë, do të merrem privatsisht me ju” dhe se i njëjti nuk ka dhënë as dokumente e as adresë, 

emrin e babait e as shënimet tjera që të dëmtuarve i’ u nevojiten për shqiptimin e etiketës. 
4. Vlerësimi i dëshmive të dëshmitarëve dhe provave materiale të paraqitura në shqyrtimin 

gjyqësor 

Nga provat e proceduara  në shqyrtimin gjyqësor,  gjykata  ka gjetur  se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale: Kanosje nga neni 181 par.3 të Kodit Penal nr.06/L-

074 të Republikës së Kosovës. 

 

Kjo u vërtetua nga deklaratat e të dëshmitarëve gjegjësisht të dëmtuarve të cilët pothuajse në 

mënyrë identike e kanë përshkruar ngjarjen se si ka rrjedhur dhe ofendimin si dhe kërcnimin që 

iu ka bër i pandehuri të dëmtuarve gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, duke kundërshtuar që 

zyrtarëve policor t’iu paraqes dokumentet si dhe duke i ofenduar me fjalët“ ju jeni legena... ju 

do ta shihni se kush jam unë, do të merrem privatsisht me ju”, me të cilën sjellje tek të dëmtuarit 

ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri personale të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

Mbrojtja e të akuzuarit se nuk është e vërtetë që i ka kërcnuar zyrtarët policor por ai vet është 

palë e dëmtuar nga zyrtarët policor pasi të njëjtit janë sjellur shumë keq me të edhe pse i 

pandehuri ia ka spjeguar se është duke prit të shoqën e cila është duke blerë bukë, e policët nuk 

kanë pas mirëkuptim por janë sjell keq me të, poashtu i pandehuri në Prokurori e ka pranuar se 

veprën e ka kryer në afekt ndërkaq në seancë ka deklaruar se nuk e ka pranuar veprën por se i 
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janë shtrembëruar fjalët e tij në Prokurori, gjykata nuk e aprovoi mbrojtjen e të pandehurit e cila 

si e tillë është kundërthënëse kur kihet parasysh se ndryshe është deklaruar në Prokurori e 

ndryshe në shqyrtim dhe e njëjta është në kundërshtim me provat që janë administruar në këtë 

shqyrtim gjyqësor dhe si të tillë gjykata e vlerëson se është e drejtuar kah shmangia prej 

përgjegjësisë penale.  

5.Të gjeturat e Gjykatës 

Përfundimisht gjykata gjenë se ka prova që vërtetojnë se në veprimet e të akuzuarit formohen 

elementet e veprës penale Kanosje nga neni 181 par 3 të Kodit Penal nr.06/L-074 të Republikës 

së Kosovës. 

Kjo gjykatë, pasi që vërtetoi se tani i akuzuari B. K. është kryes i veprës penale për të cilën është 

akuzuar dhe pasi që konstatoi se është penalisht përgjegjës, të njëjtit, duke marr në konsideratë 

dhe duke vlerësuar të gjitha rrethanat që janë në ndikim me rastin e matjes së dënimit, si dhe 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale të kryer, i shqiptoi dënim me kusht prej (6) 

gjashtë muaj i cili nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin e verifikimit prej një viti nuk 

kryen vepër tjetër penale. 

Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat 

në kuptim të dispozitave të nenit 69, 70 dhe 71 të KP-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, gjykata nuk gjeti rrethana rënduese, ndërkaq si rrethanë lehtësuese 

gjykata vlerësoi se veprën penale e ka kryer ne afekt, e gjitha ka ndodhur aty për aty, dhe qëllimi 

i tij nuk ka qenë fërkimi me pjestarët e policisë së Kosovës, poashtu gjykata e mori për bazë edhe 

deklarimin e të dëmtuarëve të cilët nuk kanë parashtruar kërkesë pasurore juridike si dhe i njëjti 

është i pa dënuar më, bashkëpunimin e përgjithshëm të të akuzuarit me gjykatën dhe sjelljen 

korrekte të tij gjatë shqyrtimit, andaj gjykata të njëjtit i shqiptoi dënimin me kusht cekur si më 

lart, me bindje 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 të përmbahet 

nga veprimet e tilla apo të ngjajshme. 

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

450 dhe 451 të KPP-së. 

Vendimi  me të cilin është obliguar i akuzuari që të bëj kompensimin e viktimave të krimit është 

marr konform nenit 39 par.3 nën par.3.2 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

P.nr.304/2020 të dt. 23.06.2021  

 

Bashk.Profesional              Gjyqtari 
    Feim Bytyqi                  Qemail Suka 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit, 

ankesa dorëzohet nëpërmjet të kësaj gjykate. 


