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                                                                                                                                 P.nr.1426/2016 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
           
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN Departamenti i Përgjithshëm, nëpërmjet gjyqtarit të 
vetëm gjykues, Sabedin Mushica, me sekretaren juridike Igballe Azemi, në çështjen penale kundër të 
akuzuarit M.V, nga ..., për shkak të veprës penale ngacmimi nga neni 186, paragrafi 1 të KPRK-së, 
sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, 
PP.II.nr.2155/2016, të datës 29.11.20164, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor e publik, me datën 
15.10.2019, i shpallur me datë 18.10.2019, ndërsa i përpiluar me datë 10.01.2020, këtë:  
 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari M.V, nga babai D..., nëna S.., e lindur B..., i lindur më datë ..., në fshatin ..., Komuna e 
Klinës, me vendbanim në ..., ka të kryer shkollën e lartë, i martuar, baba i dy fëmijëve, i punësuar, 
zëvendës drejtor i shkollës “...”, i gjendjes së mesme ekonomike, serbë, shtetas i  Republikës së 
Kosovës. 
 

Konform nenit 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1. 3 të KPPK-së, 

LIROHET NGA AKUZA 

S e p s e: më datë 07.10.2016 rreth orës 20:40, pas një mosmarrëveshje që kishte pasur më herët me 
të dëmtuarin S.S, që të njejtin ta fuste në listën pagavetë Rpublikës së Kosovës, në procedurë të pa 
rregullt me që i dëmtuari është Drejtor i Shkollës fillore “...”, në ..., dhe pasi që i dëmtuari kishte 
refuzuar kërkesën e tij, i pandehuri kishte filluar ti hamkerret, në atë mënyrë që ne profilin e hapur 
me emeër të panjohur, në rrjetin social “Facebook”, si “M.M”, me dashje në mënyrë të vazhdueshme 
muajt e fundit, ka shkruar disa shkrime në adresë të rrejshme, duke e quajtur të dëmtuarin kriminel, 
udhëdheqës i krimit, se është drejtor me vendim që e ka shkruar dhe marrë vetë, etj dhe në kët 
mënyrë i pandehuri me një sjellje të vëmendjës së vazhdueshme dhe të pa dëshirueshme, me qëllim 
të ngacmimit, frikësimit te i dëmtuari ka shkaktuar shqetësim, frikë dhe ankth për jetë.    

-Me këtë kishte për të  kryer veprën penale, ngacmimi nga neni 186 paragrafi 1  të KPRK-së  

-Pala e dëmtuar S.S, për realizimin e kërkesës juridike – pasurore udhëzohet në kontest civil . 

- Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

A r s y e t i m 
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Historiku i procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve 
 
Prokuroria Themelore në Gjilan, me datë 01.12.2016, në këtë gjykatë ka dorëzuar aktakuzën, 
PP.II.nr.2155/2016, të dates, 19.11.2016, kundër të akuzaures M.V, nga …, për shkak të veprës 
penale,  ngacmimi nga neni 186, paragrafi 1 të KPRK-së. 

Gjykata, ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin gjyqësore - publike me datë 19.03.2019, të cilat 
shqyrtime kanë vazhduar deri më datë 15.10.20191, në të cilin kanë prezantuar prokuroria e shtetit, të 
cilët gjatë tërë shqyrtimit gjyqësorë dhe në fjalën përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës  
së paraqitur dhe i ka propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtorë dhe ta dënoj në bazë të ligjit.  

Përfaqësuesi i të dëmtuarit S.S, av. Faruk Brestovci, ka deklaruar se i bashkëngjitet ndjekjes penale 
dhe do ta paraqesim  kërkesë pasurore juridike mirëpo tani për tani nuk kanë mundur përcaktohen 
për vlerën e saktë të sajë.   

I pandehuri M.V gjatë tërë porcedurës ka deklaruar dhe kerkuar nga gjykta që ta liroj nga akuza 
sepse vepren penale për të cilen akuzohet nuk është e vërtet se i njejti e ka kryer. 

Kompetenca e gjykatës     

Kompetenca territoriale - Gjyqtari ka vlerësuar se Gjykata Themelore në Gjilan, duke u bazuar në 
nenin 29 paragrafi 1 të KPPRK-së, ka kompetencë territoriale për ta gjykuar këtë çështje, për arsye 
se vepra penale është kryer në Gjilan, që bie në kompetencë territoriale të kësaj Gjykate. 

Kompetenca lëndore - Duke u bazuar në nenin 11 të Ligjit për Gjykatat, Departamenti i Përgjithshëm 
i Gjykatës Themelore, është kompetentë për ta gjykuar këtë çështje juridiko penale, ku e akuzuara 
akuzohet për shkak të veprës penale, ngacmimi nga neni 186 paragrafi 1 të KPRK-ës, ku për këtë 
vepër penale parashihet dënim me gjobë dhe me burgim deri në 3 (tre) vite, dhe po ashtu kjo vepër 
penale nuk është  përfshirë në nenin 22 të KPPRK-së. 

Konstatimet e Gjykatës 
 
Pas mbajtjes së shqyrtimeve gjyqësore dhe publik dhe dëgjimit të dëshmitarëve dhe procedimit të 
provave formale e  materiale, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: nuk është provuar se i 
akuzuari M.V e ka kryer veprën penale, ngacmimi nga neni 186, paragrafi 1 të KPRK-së, për të cilën 
akuzohet. 

Provat e Administruara- personale dhe  materiale 
 
 Raporti i oficerit i datës 22.12.2016; 

 Deklarata e të dëmtuarit S.S më datë. 15.11.2016; 

 Deklarata e dëshmitarës T.A e dhënë në polici më datë. 01.11.2016; 

 Deklarata e dëshmitarit G.Xh, e dhënë në polici  më datë 01.11.2016; 

 Deklarata e dëshmitarit J.P, e dhënë në polici më datë 27.10.2016; 

 Deklarata e  dëshmitarit M.J, e dhënë në polici më datë 15.10.2016; 

                                                
1 Gjykata me datë 19.09.2019 e ka rihapur shyqrtimin gjyqësor, për shkak se deklarata e dëshmitares T.A e cila ka qenë e 
propozuar si dëshmitare nuk është lexuar. 
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 Deklarata  e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit S.S, e dhënë në shqyrtim gjyqësor më datë. 
18.01.2018. 

 Deklarata e dëshmitarës T.A e dhënë në shqyrtim gjyqësor, më datë 18.01.2018. 

 Deklarata e dëshmitarit G.Xhe dhënë në shqyrtim gjyqësor, më datë 18.01.2018; 

 Deklarata e dëshmitarit J.Pe dhënë në shqyrtim gjyqesor, më datë 18.01.2018; 

 Deklarata e dëshmitarit M.J e dhënë në shqyrtim gjyqësor, më datë 18.01.2018; 

 Deklarata e dëshmitarit S.J  e dhënë në shyqrim gjyqësor, më datë 28.03.2019. 

 Raporti fillestar i incidentit me nr. Rasti 2016-CA-1702 i datës. 07.10.2016; 

 Kontrat e punës me nr. 2166/10 i datës. 01.04.2010; 

 Disa shkrime dhe publikime të nxjerrura nga profili M.M; 

 Aktvendim mbi llogaritjen dhe pagesën e pagës, me nr. Protokolit /16. 

Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Fillimisht Gjykata vlerëson si të vërtetuar dhe të pakontestueshme në aspektin objektiv përkatësisht 

faktet si në vijim: 

- se me një profil të hapur në emër të panjohur, në rrjetin social Facebook si “M.M”, ku i 

dëmtuari është quajtur si kriminel, udhëheqës i krimit se është drejtor me vendim që e ka 

nënshkruar dhe marrë vet.  

 Andaj në këtë çështje penale ka qenë kontestuese vërtetimi i fakteve për implikimin e të 

akuzuarit përkatësisht vërtetimin e faktit subjektiv se i akuzuari M.V, a është kryes i kësaj vepre 

penale. 

- Dëshmia e dëshmitarit/ve 
 
I dëmtuari, S.S në cilësi të dëshmitarit, në shqyrtimin gjyqësor të datës 18.01.2018, në mes 
tjerash ka deklaruar2, në vitin 2016 ka punuar në shkollën fillore “.....”, në Gjilan dhe atë në cilësin 
e drejtorit, ndërsa i akuzuari ka punuar si arsimtarë i gjuhës serbe në paralelën e shkollës fillore në 
fshatin ..., ku edhe ka qenë drejtor për 7 vite, para ndodhjës së këtij rasti me të akuzuarin ka pasur 
raporte vetëm si koleg. Në atë kohë nuk ka patur facebook. Por kolegët e tij M.S dhe të tjerët por 
emrat e të cilëve nuk i kujtohen e kanë njoftuar se me emrin e rrejshëm M.M e që në të vërtet ka 
qenë M.V,  dhe ata i kanë ofruar me shkrim duke i nxjerr nga faceboku, ku aty  ka vërejtur se kishte 
të shkruar se është kriminel, se është drejtor i rrejshëm dhe shumë gjëra të tjera të cilat nuk i kujtohen 
e që në këtë rastë si familja e tij  ashtu dhe i gjithë personeli i shkollës  ka qenë i njoftuar. Edhe pasi 

                                                
2 Më aktvendimin procedural të dates 19.03.2019 është aprovuar propozimi i përbashkët i prokurorit të shetit, 
përfaqësuesit të dëmtuarit dhe të pandehurit që deklarata e dëshmitarvë S.S, G.Gj, J.P dhe M.J të dhën në  shqyrtimin 
gjyqësor më datë 18.01.2018 të lexohen. 
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që është inforumar me këtë rast, nuk e ka ditur se nga kush kanë rrjedhur këto shkrime megjithatë 
rastin e ka lajmëruar në polici, pastaj në polici ka deklaruar se dyshon në M.V dhe në M.J ka dyshuar 
në këta dy  nga fakti se këta kanë dhënë lëndën e gjuhës sërbe dhe shkrimi ka qenë i pastër dhe pa 
gabime si dhe policia gjatë hetimeve i kanë thënë se pas deklaratës së marrë nga ana e M.I i cili 
kishte deklaruar në polici se këto shkrime janë bërë nga ana e M.V dhe pasi që është njoftuar nga ana 
e policisë me të njejtit nuk ka biseduar pasi që e kanë ditur se çfarë njerëz janë, më tutje ka deklaruar 
se me M.V e kanë pasur një mosmarrëveshje ne lidhje me futjen e tij në regjistrin e pagave në 
Republikën e Kosovës, si mësimdhenës, por ky i ka thënë të njejtit se nuk ka mundësi, ngase M.V ka 
qen në listën e pagave të Republikës së Sërbis si dhe të gjithë kolegët mi e dinë se këto shkrime janë 
bërë nga M.V.  
 
Dëshmitari T.A, në shqyrtimin gjyqësor të datës 18.01.2018, në mes tjerash ka deklaruar:  gjatë 
vitit 2016 ka punuar në shkollen fillore “.....”, në ... dhe ende e njëjta është duke punuar, dhe atë si 
arsimtare e edukatës fizike. I ka lexuar publikimet ne facebook, në të cilën kanë shkruar se në 
shkollën e tyre po punohet në menyrë të parregullt, po ashtu është apostrufar edhe emri i drejtorit të 
shkollës S.S, me që ka kaluar kohë e gjatë andaj edhe nuk i kujtohet se çka është shkruar, këto 
shkrime ishin publikuar në emrin e M.M, nuk e ka ditur se kush ka qen me këtë emër e po ashtu si 
dhe nuk ka dyshuar në askënd. Raportet mes M.V dhe S.S ka menduar se janë të mira dhe më tej e 
njëjta ka deklaruar se nuk e din se kush është paraqitur në facebook me emrin M.M .  
 
Dëshmitari G.Gj, në mes tjerash, në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar: gjatë vitit  2016 nuk ka 
punuar në këtë shkollë, dhe se është  njoftuar se përmes facebookut që janë bërë disa shkrime  të cilat 
kanë qenë publike dhe se ka mundur ti lexojë gjithkush e po ashtu edhe  i ka lexuar dhe se përmes 
këtyre publikimeve në facebook është atakuar shkolla dhe udhëheqësi i shkollës “ ...” e që në atë 
kohë ka qenë drejtor i shkollës S.S, mirëpo saktësisht nuk e dinë se çka është shkruar.  Nuk e din se 
në qfarë mënyre janë bërë ato publikime në facebook dhe nga janë marrë.  
 
Deklarata e dëshmitarit J.P, në mës tjerash në shyqrtim gjyqësor ka deklaruar:  Të dëmtuarin 
S.S, e njeh nga fëmijëria ngase me të njejtin janë miq, ndërsa me të akuzuarin kanë qenë shokë deri 
sa i’a ka ndërperë mardhënjën e punës dhe atë para 3-4 muajve, gjatë  vitit 2016 ka qen sekretarë i 
shkollës fillore “.....”, në Shillovë, dhe se përmes facebook në emër të M.M janë publikuar disa 
shkrime në emër të shkollës, ashtu që i kujtohen se dhe të gjitha se çka është shkruar në facebook se 
këto shkrime ishin bërë në emër të M.M, publikimet kanë qen të orjentuara në drejtim të dëmtuarit 
S.S, i cili në atë kohë nuk ka qen drejtor i shkollës, është shkruar ndër të tjera se vetëvetës i ka 
lëshuar vendim për punësim, pjesa tjetër e shkrimit ka shkru edhe kundër këtij, duke thënë gjëja se 
ka shkuar SPB në Vrajë gjëja se ka dhënë deklarata të caktuara, pastaj kinse e ka keqpërdorur 
detyrën zyrtare dhe atë djalin e motrës lidhur me disa definicione të caktuara dhe në këtë drejtim ka 
shkuar në llogarin e tij, ka cituar “këndon daj këndo farefis”, dhe kjo kanë shkuar për një periudhë në 
emer të S... dhe në emer e tij, deri sa rasti është lajmëruar në polici.  Nuk ka ditur se kush është ky 
person M.M, vetëm se ka dyshuar në rrethin e caktuar të njerzëve dhe atë M.V dhe M.J nga fakti se e 
ka ditur se te këta ekziston motivi sepse që të dy kanë konsideruar se i demtuari S.S po ja 
pamundëson realizimin e disa të drejtave në shkollë edhe atë konkrektisht i akuzuari Miloje Vesiq ka 
kërkuar nga S... që ta fut në regjistrin e pagave në sistem të Kosovës, e që kjo nuk ka pasur lidhje me 
S... . Sepse nuk ka qenë kompetencë e S... që ndokund ta fut në listë të pagës. Nuk e ka ditur se kush 
është me emrin M.M, sepse ky ka qen profil i rrejshëm, por  ka menduar se kush mund të jetë për 
shkak të motiveve të tyre ata kanë mundur të jenë M.J dhe M.V. Këtë e ka mbështetur në bazë të 
deklaratës që e ka dhënë në polici M.J.  

Deklarata e dëshmitarit M.J, në mës tjerash në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar:  Nuk e dinë se 
kush ka mundur të shkruaj në FB me emrin M.M. Nuk e dinë se kush i ka bërë publikimet në FB në 
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emër të M.M për shkollën fillore “ ..... “ në ... . Ka dhënë këtë deklaratë në polici duke e përmendur 
emrin e M.V sepse ka qenë i stresuar nga fakti se zyrtari policor i ka thënë  se je i ftuar në cilësinë të 
dyshuarit. Është e vërtet se në publikimet në FB kanë shkruar  kundër S.S por nuk i kujtohet se çka  
është shkruar, nuk i kujtohet as përmbajtja. Është e vërtetë M.V ka pasur një konflikt për shkak të 
regjistrit të pagave nga fakti se V...  nuk kan qenë në listën e pagave me sistem të Republikës së 
Kosovës por  nuk e dinë se çka ka qenë fajtor, M.V për një kohë të gjatë nuk ka qenë në listën e 
pagave në sistem të Kosovës. Rastin nuk e ka lajmëruar në polici. Por deklaron se nuk mund ta dijë 
se kush qëndron pas këtyre publikimeve. 

Deklarat e dëshmitarit S.J-oficer policor, në mes të tjerash në shqyrtim gjyqësor deklaron: 
fillimisht qëndron pranë kallximit penal dhe raportit të hetuesit të përpiluar, ku në këtë rast  ka qenë i 
apostrofuar  ankuesi i lartcekur  dhe i njëjti  është quajtur  si kriminel, udhëheqës i krimit si dhe ju 
kanë ekspozuar dy dokumente të shkollës  në emër të ankuesit, lidhur me këtë rast kishin intervistuar  
një numër të caktuar të personave fillimisht ankuesi i ka dhënë të gjithë emrat në të cilët ka dyshuar 
ku edhe i kanë intervistuar, ata ka qenë M.J, G.Gj, N.Gj, TA dhe më vonë M.V, ku ky emër  ka dalur 
prej dëshmitarit M.J, vlenë të theksohet se këtë emër ankuesi nuk e ka përmendur. Dëshmitari i parë 
M.J  i cili është intervistuar me dt.15.10.2016, arsimtar i shkollës fillore “… “ në fsh. .. dhe i njëjti ka 
dëshmuar se kishte njohuri rreth profilit të hapur në emër M.M, i cili thotë se ai nuk e ka hapur atë 
profil, mirëpo kishte njohuri të plotë se kush qëndron pranë shkrimeve të lartcekura dhe i njëjti i ka 
njoftuar se këto shkrime i ka shkruar M.V i cili punon në shkollën fillore ..  në fshatin …. Arsyeja 
pse i ka dhënë këto që i ka shkruar se ankuesi S.S, drejtor i shkollës “ ..... “, e ka larguar nga lista e 
pagave të R.Kosovës  dhe  dëshmitari M.J i ka njoftuar se gjatë kohës kur janë pregaditur shkrimet 
ka qenë së bashku me M.V. Dëshmitari M… pas përfundimit të intervistimit në SP në Gjilan  ka 
deklaruar  se edhe e ndinë veten fajtor  rreth 10 % për arsye se të gjitha këto i ka ditur dhe nuk e ka 
ngritur zërin. Dëshmitarët tjerë tregojnë se kanë njohuri për këto shkrime dhe të njëjtat shkrime i 
kanë lexuar, mirëpo  se të njëjtat i ka shikuar M… nuk e dijën. Ndërsa dëshmitari J.P në shkollën 
fillore “.....” sekretar shkolle në fsh…., i njëjti ka patur dyshime lidhur me shkrimet si ankuesi duke i 
përmendur se prapa këtyre shkrimeve qëndrojnë personat si ish drejtoresha T.A– A..  dhe arkëtarja e 
shkollës N.Gj. Pasi që i kanë intervistuar dëshmitarët e lartcekur në profilin e rrejshëm janë 
ndërprerë shkrimet dhe publikimet, dhe kjo të jep me kuptu se këtë profil dhe shkrime qëndron 
personat e apostrofuar më lartë. Dhe prapë me ankuesin kanë biseduar dhe i njëjti ka qëndruar me 
shumë bindëshmëri se prapa këtyre shkrimeve përveq M.V qëndrojnë edhe personat e apostrofuar më 
lartë. Arsyeja se ka ushtruar kallximin penal ndaj M.V e jo personave të cilët i ka përmendur më lartë 
qëndron në atë se nuk kanë pasur prova të mjaftueshme për personat tjerë. Shkrimet  të cilat janë 
bërë  kanë qenë të shkruara prej njerëzve profesionist në të cilat shkrime nuk ka pasur gabime 
drejtshkrimore  çka dmth se personat të cilët i kanë shkruar këto shkrime kanë qenë të shkolluar  ku 
këto lidhen edhe me dy dokumente të ekspozuara të cilat janë nxjerrur nga arkivi i shkollës dhe janë 
publikuar. Gjatë dhënies së deklaratës së M… i njëjti nuk është ankuar se ndaj tij është ndërmarrë 
ndonjë veprim nga banorët si psh shpërthyerja e gomave etj. Po ashtu e njofton gjykatën se 
dëshmitarët e lartcekur fillimisht janë marrur në pyetje për të i intervistuar në cilësinë e të dyshuarve 
dhe të njëjtit i kanë njoftuar lidhur me këtë cilësi. Ka njohuri lidhur me deklaratën të cilën e ka dhënë 
M.V në SP në Gjilan  në prezencë të avokatit mbrojtës, nuk ka njohuri se M.J  të ketë ardhur për 
herën e dytë që të jep intervist në polici. Lidhur me këtë rast kanë sekuestruar një kompjuter ku 
ekspertët e kibernetikës i kanë njoftuar se në kompjuterin e sekuestruar nuk ëshë hapur profil i 
facebook, si dhe kompjuteri i lartcekur nuk është marrë në shtëpinë e të pandehurit por është marrë 
në një vend tjetër. 

Deklarimi i të akuzuarit 
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I akuzuari M.V, në shqyrtimin gjyqësor ndër të tjera ka deklaruar, nuk është e vërtetë se ka 
bërë këtë vepër penale për të cilën akuzohet, atëherë kur është në pyetje data 07.10.2016 në ora 20.40 
minuta ka qenë ditë e premte ku  në atë kohë nuk ka qenë në territorin e Republikës së Kosovës. I 
dëmtuari S.S ka qen dhe është drejtor i shkollës fillore në fshatin …  në kohën për të cilën pretendon 
akti akuzues. Nuk është e vërtetë se të ketë hapur faqe të facebook-ut në emër të M.M . Nuk ka 
njohuri se kush e ka hapur faqen e facebook-ut në emër të M.M . Në atë kohë kur ka ndodhur 
incidenti lidhur me këtë  profil të facebook-ut  J.P ka qenë sekretar shkolle në fsh… ... . Personi i 
quajtur M.J e njeh, të cilin e ka edhe koleg të punës, mirëpo në atë kohë për të cilën flitet se ka 
ndodhur ky rast nuk i kujtohet se a e ka patur koleg. Fillimisht raportet kanë qenë normale, mirëpo 2 
– 3 ditë pasiqë i njëjti ka dhënë deklaratë në polici ka shkuar dhe i ka kërkuar falje dhe i njëjti duke i 
thënë se është penduar për atë që ka deklaruar në polici. Këto shkrime i ka kuptuar nga M.J. Ku M… 
i ka dërguar në SMS në telefon  në të cilin shkruante “profesor, a jeni ju M.M” dhe i është përgjigjur 
në SMS se  nuk pe dinë për çka bëhet fjalë dhe i njëjti i ka thënë të shkruaj në hapsirën e kërkesave 
të facebook-ut emrin M.M dhe shef se çka shkruan për shkollën “ .....” në …. Të dëmtuarin S.S rreth 
15 viteve e njohë të njëjtin, në fillim kanë qenë në raportet normale si dhe me të tjerët , por më vonë 
ishin keqësuar këto raporte në momentin kur ka filluar ti pengoj atë  edhe ate para vitit 2016. Në një 
kohë kur është iniciuar një procedurë disiplinore ndaj tij, mirëpo nuk mundet që të gënjej se i 
dëmtuari nuk ka nënshkruar, por ka nënshkruar drejtoresha e atëhershme. Por atëherë sekretari i 
shkollës J.P i ka thënë se kjo ka ndodhur me iniciativën e të dëmtuarit. Tërë kohën ka punuar në 
arsim, ashtu që në këtë kohë kur ka ndodhur ky rast ka punuar si arsimtar i gjuhës serbe në 
fsh.Kmetovc edhe atë sipas sistemit të Serbisë, të gjithë punojnë në këtë sistem, mirëpo disa i marrin 
nga dy paga një nga autoritetet serb e një nga autoritetet e Kosovës.  Deri në vitin 2006 ka pranuar dy 
paga një nga autoritetet serb e një nga autoritetet e Kosovës, ndërsa pas vitit 2006 në mënyrë të 
kundërligjshme e kanë përjashtuar prej listës së pagavae të Kosovës në atë kohë dhe ka ushtruar padi 
në këtë gjykatë, ku gjykata e shkallës së parë ka vendosur në favorin e tij dhe sipas ankesës së 
Komunës e njëjta lëndë gjendet në Gjykatën e Apelit ku deri më tani nuk është kthyer. Poashtu në 
mënyrë të pa ndërprerë ka punuar dhe është paguar nga autoritetet serbe. Disa herë ka kërkuar nga i 
dëmtuari që ta futë në listën e pagave të autoritetit të Kosovës. I dëmtuari i ka thënë tërhiqe padinë 
prej Gjykatës së Apelit dhe nëse mundem do ta kryejë këtë punë por nuk të premtojë asgjë dhe ka 
qenë bisedë normale.  Përpos që ka kërkuar nga i dëmtuari që të më fut në listën e pagave, asgjë 
tjetër të kundërligjshme nuk ka kërkuar nga ai. Prej faqes tij të profilit ka shtypur emrin dhe 
mbiemrin M.M dhe nuk i kujtohet se sa M.M kanë dalur nga se kjo ka ndodhur para tri viteve. Me 
rastin e hapjes së profilit M.M i ka vërejtur disa shkrime të cilat i ka lexuar, ka shkruar për këshillin e 
shkollës, ku  ka qenë anëtar i atij këshilli, se janë duke punuar në mënyrë të kundërligjshme,  dhe ka 
shkruar edhe për kolegët e ndryshëm në mes të tyre ka qenë edhe i dëmtuari. I kujtohet përmbajtja e 
shkrimeve pasiqë është shkruar edhe për atë. Poashtu edhe për këtë akuzohen dhe shumë prej këtyre 
gjërave janë të shkruara në aktakuzë. Për këto shkrime kanë biseduar në këshillin e shkollës. Dhe në 
momentin  kur e kanë mbajtur mbledhjen e këshillit të shkollës  kanë ardhur publikimet  nga M.M  e 
ato personalisht ia ka treguar sekretari i shkollës J.P, ku në atë kohë ka patur një telefon të markës 
nokia i cili nuk posedon internet. Para se me ndodhur ky rast M.J ka pasur raporte normale, poashtu 
edhe me rastin e publikimit të shkrimeve  raportet e tyre kanë qenë të njëjta .Nuk i kujtohet gjatë asaj 
periudhe të ketë kontaktuar me telefon por as fizikisht me M.J . Raporti i tij me M.J ligjërojnë të 
njejtën lëndë, ashtu që edhe 5-6 koleg e ligjërojnë gjuhën serbe, ku me të njejtit i lidh edhe puna.Nuk 
e dinë se M… ka e ka murr atë liri që ta pyet se a është personi M.M. Kontratën e punës dhe 
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aktvendimin për llogaritjen e pagesës së pagës  i ka patur sekretari i shkollës dhe të njëjtat ka parë në 
faqenë e facebook-ut në profilin M.M . Sekretari i shkollës pas përshkrimit të detyrave të punës i 
ruan dokumetet, ashtu që sekretari i shkollës i posedon të gjitha dokumentet e punëtorëve të shkollës. 
Me personin J.P në kohën kur kanë ndodhur këto ndodhi raportet nuk kanë pasur aq të mira. Sa i 
përket anës të tij tani me Jugosllavin  nuk ka raporte të kqija ndërsa ai ndaj tij ka raporte të kqija. 
Nuk ka njohur që emri i tij ka qenë në listën e personave për të cilën është dyshuar lidhur me 
përpilimin dhe publikimin e shkrimeve në facebook. Nuk i kujtohet se çfarë distance të periudhës 
kohore ka ndodhur publikimi i shkrimeve në faqen e facebook në emër M.M kur iu kanë prezantuar 
sekretari i shkollës  dhe  shkrimeve të cilat i ka lexuar për herën e parë. Ka patur njohuri që M.J ka 
patur kërcnimi nga personat tjerë, mendon se nuk e ka lajmëruar rastin në polici. Personin e quajtur 
M.M nuk e ka pasur shok në facebook, ashtu që me rastin e klikimit në profil të M.M shkrimet kanë 
qenë publike. 

Fjala përfundimtare e palëve. 
 
Prokuroria e shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar,  prokuroria   konsideron se gjatë këtij 
shqyrtimi gjyqësor me provat e administruara ato të propozuara në aktakuzë  dhe ato të shtjelluara në 
këtë shqyrtim gjyqësor në tërësi  është vërtetuar vepra penale e ngacmimit me të gjitha elementet 
inkriminuese të saj  e poashtu u vërtetua  se tani i pandehuri M.V është kryerës i kësaj vepre  sikurse 
në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. Kjo për faktin se një gjë e 
tillë  u vërtetua  nga deklaratat e dëshmitarëve  sidomos  nga deklarata e dëshmitarit S.J  i cili ishte 
dëshmitari më kredibil i këtij shqyrtimi gjyqësor dhe në mënyrë të detajuar e ka përshkruar  veprimet 
e ndërmarra  konform dispozitave ligjore deri në zbardhjen e rastit. Për më tepër sipas këtij 
dëshmitari  deri te dyshimi për të pandehurin  ishte ardhur  pas dëgjimit dhe intervistimit  të disa 
personave tjerë të apostrofuar me këtë dëshmi  dhe për faktin  se tani i akuzuari ishte në të vërtetë  
personi që i dëmtuari paraqet pengesa në realizimin e qëllimit të tij për përfitim të pagës së dyfisht, 
ndërsa tani i dëmtuari këtë nuk e kishte lejuar e që këtë na e konfirmoi edhe vetë i akuzuari. Poashtu, 
nga dëshmia e dëshmitarit M.J  u njoftuam  se deklaratën e tije   të dhënë në polici  me dt.15.10.2016  
e kishte dhënë pa presion, që nënkupton  ndikimin e ushtruar tek ai që në seancë të thotë të 
kundërtën. Edhe nga dëshmitë e tjera  nga secila në lidhmëri me njëra tjetrën u vërtetua  se tani i 
akuzari ishte personi  që po kërkonte të futet në listën e pagave  por e vetmja pengesë ishte i 
dëmtuari, e për realizimin e një qëllimi të tillë  i akuzauri ka gjetur  këtë mënyrë me e deskridetu 
reputacionin e të dëmtuarit, prandaj  nga gjitha këto konsideroj  se u vërtetua përtej dyshimit të 
bazuar përgjegjësia e të akuzarit për veprën penale në fjalë duke i kërkuar gjykatës  që të pandehurin 
ta shpallë fajtor dhe ti jep një dënim meritor sipas ligjit. 

I dëmtuari me përfaqësuesin e tij Faruk Brestovci në fjalën përfundimtare kanë deklaruar: e 
përkrahu në tërësi deklaratën e PSH si dhe argumentet të cilat i ka dhënë dhe arsyetuar, si provë e 
rëndësishme ka qenë deklarata e Jugosllav Petroviqit të cilën e ka dhënë në shqyrtimin gjyqësor me 
dt.18.01.2018  ku ndër të tjera ky dëshmitar  deklaron se dyshimi kryesor  është te i akuzari M.V dhe 
M.J, qka nënkupton se këtë fakt e ka vërtetuar  edhe vetë dëshmitari  M.J i cili  në deklaratën e tillë 
të dhënë në polici të cilën deklaratë e vërteton edhe dëshmitari S.J ka deklaruar se e ndin veten fajtor  
për 10 % për arsye se të gjitha këto i ka ditur dhe nuk e ka ngritur zërin çka jep me nënkuptuar se 
vetë  fakti se i akuzari dhe dëshmitari M.J kanë komunikuar siç thotë i akuzari me SMS, ndërsa 
dëshmitari M.J  siç deklaron në polici  këto shkrime është i informuar nga i akuzari M.V, andaj nga 
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të lartcekurat  i kërkojnë gjykatës që të akuzarin ta shpallë fajtor për veprën penale që i vihet në 
barrë. Kërkesë pasuroro – juridike ushtrojnë edhe ate në kontest civil nga se tani për tani nuk mund 
të përcaktojmë vlerën e saktë të dëmit. 

I akuzuari në  fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar: nga gjykata ka kërkuar që ta liroj nga 
aktakuza sepse prokuroria nuk ia ka paraqitur asnjë provë materiale kundër tij. Gjykohet vetëm për 
një deklaratë të rrejshme të cilën zotri M.J e ka dhënë në polici,  kurse arsyet për çka këtë e ka bërë  
janë cekur në deklaratën e tij  të dhënë në këtë gjykatë në shqyrtim gjyqësor. Të drejtat e tij të 
qytetarit apo të drejtat nga mardhënia e punës, i mbronë përmes gjykatës e jo me hakmarrje dhe nuk 
ka tjetër çka të shtojë. 
 
Vlerësimi i provave   

Gjykata i ka vlerësuar me kujdes të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor  dhe ka 
ardhur në përfundim se me asnjë provë të vetme nuk është vërtetuar se i akuzuari e ka kryer veprën 
penale ngacimi nga neni 186, paragrafi 1 të KPRK-së. Një gjendje e tillë faktike është vërtetuar nga 
dëgjimi i dëshmitarëve dhe provat e administruara në shqyrtimin gjyqësorë. 

Por gjykata tezës së të akuzuarit me rastin e vendosjes i beson për faktet vendimtare të kësaj çështje: 
Anjëri nga dëshmitarët e dëgjuar në sallë duke përfshirë edhe të dëmtuarin nuk e kanë identifikuar të 
akuzuarin, me të cilin supozohet ta ketë kryer veprën penale të lartcekur, asnjëri nga dëshmitarët nuk 
kanë mund të japin më të voglin element se i akuzuari M.V, i ka bërë shkrimet në facebook, po ashtu 
është bër ekspertimi kompjuterik të cilën e dëshmon dëshmitari S.J se nuk është evidentuar ndonjë 
gjurmë që përputhet më të akuzuarin, së i njejti ta ketë kryer veprën penale.  
 
Ashtu si në deklaratat e dëshmitarëve S.S, T.A, G.Gj, J.P të dhënë në Polici dhe në shqyrtim 
gjyqësor, asnjëri prej tyre nuk e ka inkriminuar të akuzuarin M.V. 
 
Nga deklarata e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit S.S e dhënë në Stacionin Policor dhe në 
shqyrtimin gjyqësor gjykata ka vërtetuar faktin se në emër të tij janë shkruar disa shkrime nëpërmjet 
rrjetit social FB, dhe po ashtu i njejti ka dyshuar tek M.V dhe M.J . 
 
Nga deklarata e dëshmitares T.A, e dhënë në Stacionin Policor dhe në shqyrtimin gjyqësor gjykata 
ka vërtetuar faktin se e njejtia nuk ka njohuri fare se kush qëndron pranë atyre shkrimeve. 
 
Nga deklarata e dëshmitarit G.Gj, e dhënë në Stacionin Policor dhe në shqyrtimin gjyqësor gjykata 
ka vërtetuar faktin se i njejti nuk ka njohuri fare se kush qëndron pranë atyre shkrimeve si dhe nuk ka 
shpreh interesim se cfarë ka patur të shkruar në ato shkrime. 
 
Nga deklarata e dëshmitarit J.P të dhënë në Stacionin Policor dhe në shqyrtimin gjyqësor gjykata ka 
vërtetuar faktin se i njejti ka dyshuar tek M.V dhe M.J . 
 
Po ashtu edhe nga deklarata e dëshmitarit M.J, e dhënë në polici ku në mes tjerash ka deklaruar se 
është e mundur që M.V ka shkruar në atë profil edhe atë për shkak se 12 vite ka punuar dhe rrogë të 
Kosovës nuk ka marrë, vetëm të Sërbisë, mëtutje ka deklaruar se M... i ka treguar personalisht deri sa 
ka biseduar me të në telefon dhe në email në facebook edhe atë para 10 ditëve,  ndërsa në shqyrtimin 
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gjyqësor ka deklaruar mbetet pranë dy deklaratve të cilat i ka dhënë në Polici dhe se nuk e dinë se 
kush qëndron pranë këtyre shkrimeve. 
 
Andaj, gjykata këtij dëshmitari nuk ia fali besimin ngase i njejti ishte kontradiktor me vet deklaratën 
e dhënë, ku fillimisht deklaron se “është e mundur”, mandej deklaron se “...Personalisht Miloje i ka 
thënë deri sa kanë biseduar me të në telefon si dhe në email në facebook...para 10 dite”, po ashtu 
nëse i referohemi deklaratës së dhënë në Stacionin Policor në Gjilan, shihet se deklarata është marrë 
me datë 15.10.2016, kurse në dispozitivin e aktit akuzues dyshohet se vepra është kryer me datë 
07.10.2016, e në bazë të një përllogaitje të thjeshtë po del, se M.... i ka treguar dëshmitarit për 
shkrimet ende pa u kryer vepra penale. 
 
Nga deklarata e zyrtarit policor S.J, i dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit në shqyrtimin gjyqësor, është 
vërtetuar se në rrjetin social në FB, prej adresës elektronike M.M është shkruar për të dëmtuarin…, si 
dhe e ka njoftuar gjykatën lidhur me veprimet të cilat i ka ndërmarrë në kuadër të autorizimive që i 
ka. 
 
Nga deklarata e të akuzuarit e dhënë në Stacion Policor dhe në shqyrtimin gjyqësor gjykata ka 
vërtetuar faktin se i njejti nuk ka njohuri se kush i ka shkruar ato shkrime. 
  
Po ashtu nga provat materiale edhe atë Kontrata e Punës me numër 2166/2010 i datës 01.04.2010, 
gjykata ka vërtetuar faktin se i dëmtuari S.Snë cilësin e mësimdhënësit ka lidhur kontratë pune me 
Shkollën Fillore “….”- Gjilan–Shillovë në cilësinë e punëdhënësit. 
 
Nga vendimi për llogarinë dhe pagesën e rrogës me numër të protokollit 16, gjykata ka vërtetuar 
faktin se të dëmtuarit S.S, i’a kanë llogaritur koeficientin themelor për në vendin e punës Drejtor, 
përgaditja shkollore profesor mësimor lidhur me koeficientin themelor. 
 
Po ashtu nga shkrimet të cilat janë bërë nëpërmjet rrjetit social të FB, gjykata ka vërtetuar faktin se 
personi i quajtur M.M, i ka bërë disa shkrime në drejtim të të dëmtuarit S.S. 
Andaj, provat e lartpërmendura nuk janë të mjaftueshme për ta vërtetuar dyshimin e bazuar se i 
pandehuri ta ketë kryer veprën penale, ngase nuk është kontestuese fakti se është shkruar nga adresa 
elektronike prej FB me emrin M.M, në drejtim të të dëmtuarit, ashtu që gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk 
është vërtetuar asnjë element apo indicie e të akuzuarit që ta ketë kryer veprën penale dhe si rezultat i 
vlerësimit të provave të administruara, gjykata ka ardhur në përfundim se edhe përkundër dyshimeve 
për përfshirjen e të akuzuarit në kryerjen e kësaj vepre penale, nuk u arrit që me provat e 
administruara në mënyrë bindëse të vërtetohet fajësia e tyre.  
 
Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor nuk ishte kontestuese se ndaj të dëmtuarit janë shkuar disa shkrime në 
llogari të FB, por kontestuese ishte se akuzuari a kanë qenë kryes i kësaj vepre penale.  
 
Gjykata konstaton se prokuroria nuk i ka ndërmarr veprimet hetimore të domosdoshme për zbulimin 
e kryerjes së kësaj vepre penale siç do të ishin , marrja e tabulateve telefonnike për ta vërtetuar 
faktin, që i akuzuari të ketë biseduar nëpërmjet telefonit me dëshmitarin M.J, me të akuzuarin M…, 
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kontrollimi i adresave elektronike respektivisht kontrollimi i profileve të akuzuarit dhe dëshmitari 
M.J, nëse eventualisht kanë ekzistuar. Fakti tjetër se përmbajta e shkrimeve ka qenë pa gabime 
drejtshkimore, gjykata konsideron se me këtë fakt nuk vërtetohet se i akuzuari ta ketë kryer veprën 
penale të lartcekur, ngase të gjithë dëshmitaërt e lartcekur me profesion janë mësimëdhënës si dhe 
duke u nisur nga logjika konsiderohen se të gjithë mësimdhënsit shkruajnë pa gabime drejtshkimore. 
 
Po ashtu edhe i dëmtuari i dëgjuar në cilësi të dëshmitarit, ka deklaruar se i njejti vetëm ka dyshuar 
në të akuzaurin edhe në dëshmitatin si dhe faktin tjetër që ka deklaruar se të gjithë punëtorët e 
shkollës e dinë se kush i ka shkruar ato shkrime, ndërsa të gjithë dëshmitarët e dëgjar kanë deklaruar 
se nuk e dinë se kush qëndron prapa atyre shkrimeve. Gjykata duke pasur në konsideratë nenin 7 par. 
1 dhe 2 të KPPRK-së, ku përcaktohet se gjykata, prokurori i shtetit dhe policia janë të detyruar që 
saktësisht dhe tërësisht t’i vërtetojnë faktet të cilat janë të rëndësishme për marrjen e vendimeve të 
ligjshme dhe me përkujdesje të vërtetojnë faktet kundër të pandehurit dhe në favor të tij dhe bazuar 
në nenin 361 par 1 dhe 2 të KPPRKsë, ku përcaktohet se gjykata e bazon aktgjykimin vetëm në 
faktet dhe në provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor dhe detyrohet të vlerësoj çdo provë një nga 
një dhe në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të nxirret përfundim nëse fakti konkret 
është provuar.  
 
Gjykata ka ardhur në përfundim të kësaj çështje penale-juridike se nuk ka prova të mjaftueshme, 
gjegjësisht të besueshme dhe të sigurta se i kuzuari ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, si 
dhe duke u bazuar në nenin 3 par. 2 të KPPRK-së, ku janë përcaktuar mëdyshjet lidhur me 
ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen konkrete interpretohen në favor të akuzuarve, andaj 
provat e siguruara nga prokuroria nuk janë të mjaftueshme, gjegjësisht të besueshme dhe të sigurta 
për të vërtetuar veprimet inkriminuese, se i akuzuari i lartcekur  ta ketë kryer veprën penale për të 
cilën akuzohet dhe në mungesë të provave tjera bindëse vendosi me aktgjykim lirues në kuptim të 
nenit 364 par.1 nënpar 1.3 të KPPRK-së.  

Ndërsa sa i përket provave tjera materiale, gjykata konsideron se të njejtat ishin irelevante dhe nga 
arsyet e lartëcekura, të njëjtat nuk janë arsyetuar.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marr në bazë të nenit 454 
par.1 të KPPRK-së.  
 
Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në kontestin civil 
është marrë në kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së.  
 
Nga të lartcekurat, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
   

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
P.nr.1426/2016 

Me datë 10.01.2020 
 
Sekretarja juridike,                       Gjyqtari i vetëm gjykues  
  Igballe Azemi                                     Sabedin Mushica   
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar 
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh,  nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet 
përmes kësaj Gjykate Themelore, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 
 


