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Numri i lëndës: 2020:130727 

Datë: 20.05.2021 

Numri i dokumentit:     01797681 

                                                                                                                                P. nr. 366/20

             

                                                 NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm , Gjyqtarja 

Ilirjana Hoti , me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjet penale kundër të akuzuarit M. B.  

Gjakova , për shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par.1 të KPRK-ës , sipas aktakuzës  të 

Prokurorisë Themelore-DP në Gjakovë  PP/II.nr.884/2020  të datës 05.10.2020 pas mbajtjes së 

seancave të shqyrtimit gjyqësor me dt.08.02.2021 , 19.04.2021 dhe 05.05.2021., në prani të Prokurorit 

të shteti Enis Gashi    , përfaqësuesit të dëmtuarës av. Prek Kola  ,të dëmtuarës A. J.  si dhe të akuzuarit 

M. B. , me dt.07.05.2021 , mori dhe shpalli, ndërsa përpiluar me datë.20.05.2021.këtë:  

 

                                                        A K T GJ Y K I M 

 

         I akuzuari  M. B. nga Gjakova, Rr.” . . . ”,, data e lindjes . . . ,  i biri i Z.   dhe i nënës Gj.    e 

gjinisë S.   ,ka të kryer shkollim universitar , i pa  punë  ,i gjendjes se dobët   ekonomike,  i  martuar , 

shqiptar, shtetar i Republikës së Shqipërisë, ID . . . 

 

                      Në bazë të  nenit 364 par.1 nën par.1.1dhe 1.3  të KPPK-së, 

 

                           LIROHET  NGA  AKUZA 

 Se : 
-                      - me datën 25.05.2020 dhe 16:30/h, në shtëpinë e saj në  Gjakovë rr. “. . . ,  seriozisht e 

kanosë me fjalë se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit personit 

tjetër, këtu te dëmtuarës A. J., në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje paraprake që kishin pasur mes vete 

lidhur me një  automjet që  ju  kishte djegur të dëmtuarës, i pandehuri e thirr në telefon duke ju prezantuar 

“M. jam” dhe i drejtohet me fjalët “Për atë  kerr te m.... se ma ke shkru  emrin në polici ti  ski ba mirë”, e 

kur e dëmtuara i përgjigjet “mos më kontakto në telefon  dhe mos më del  në  rrugë përpara”, atëherë i 

pandehuri  ja kthen “unë  kam me të dal përpara dhe përmase edhe ski  krye punë me mu hala” me  ç’ rast 

tek e dëmtuara ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri. 

 

- me çka do të kishte kryer veprën penale të kanosjes  nga neni 185 par. 1të KPRK-ës.  

 

E dëmtuara A. J. , për ta realizuar kërkesën pasurore juridike udhëzohet në kontest civil .  

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore te kësaj Gjykate.      

                   

                                                               

       A r s y e t i m 
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1.Ecuria e procedurës  dhe fjala përfundimtare. 

 

 Prokuroria Themelore në Gjakovë--Departamenti i përgjithshëm , pranë kësaj gjykate ka 

ngritur Aktakuzën me numër PP/II.nr.884/2020  të datës 05.10.2020, kundër të akuzuarit M. B.  nga 

Gjakova , për shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par.2 të KPRK-ës.   

 

         Përfaqësuesi i Prokurorisë Themelore Kastriot Memaj  , në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me 

datë 08.02.2021,lexon aktakuzën  PP/II.nr.884/20 dt.05.10.2020 dhe deklaron se  duke marr parasysh 

dispozitivin e aktakuzës pas analizimit edhe te shkresave te lendes prokurori i shtetit  bene 

rikualifikimin e veprës penale nga neni 181 par.2 ne nenin 181 par .1 te KPRK-ës , pjesa tjetër mbetet 

e pandryshuar . Në fjalën përfundimtarë prokurori i shtetit Enis Gashi në lidhje me këtë çështje penale 

gjykatës dhe palëve në procedurë ju dorëzojë nga  një kopje të  fjalës përfundimtare të përgatitur me 

shkrim  nga prokurori i cili ka marr pjesë ne seancat e kaluara – Kastriot Memaj , e cila do te jetë pjesë 

e shkresave të lëndës .Se i akuzuari M. B. ka kryer veprën penale “Kanosje” nga neni 181 par.1 të 

KPRK-së, vërtetohet nga provat si në vijim: deklarata e të dëmtuarës/dëshmitares A. J. –  e cila në 

shqyrtim gjyqësor të dt.08.02.2021,  vërtetoi faktin se e njëjta e ka njohur më parë të akuzuarin M. B. 

dhe se me të njëjtin ka pasur një mosmarrëveshje për shkak se e dëmtuara e kishte lajmëruar rastin në 

Polici për shkak të dyshimeve që kishte për zjarre vënien e automjetit të saj, ku pas kësaj ka pasuar 

edhe kanosja, e cila është realizuar me dt.25.05.2020. E dëmtuara vërtetoi faktin se i pandehuri me 

dt.25.05.2020 rreth orës 16:30, e ka thirrë në telefon dhe pas kërkesës se të dëmtuarës që të mos e 

thërrasë në telefon, i akuzuari ka insistuar duke i thënë se :Unë me ty nuk kam kry punë, se për atë 

automjetet të mutit ske ba mirë që ma ke shkru emrin në Polici, dhe se unë përpara dhe pas kam met 

dal ty”, ku si rezultat i këtyre fjalëve të përdorura nga ana e të akuzuarit e dëmtuara është ndjerë e 

kanosur-frikësuar dhe menjëherë ka lajmëruar rastin në Polici, po ashtu e dëmtuara gjatë këtij shqyrtimi 

gjyqësor ka deklaruar se prezent në lokal gjatë bisedës me të akuzuarin ka qenë edhe motra e saj – 

dëshmitarja A. J. e cila ka dëgjuar bisedën, e cila deklarate gjen mbështetje të plotë edhe me deklaratën 

e dëshmitares A. J.. Nga deklarata e deshmitares A. J. e dhënë në shqyrtim gjyqësor,dt.19.04.2021, u 

vertetua fakti se : I pandehuri M. B. ,me dt.25.05.2020, rreth orës 16:30, gjersa deshmitarja ka qenë në 

sallon me të demtuaren-motrën e saj A. J., e ka thirrë njëherë në telefon i akuzuari dhe se e njejta ka 

dëgjuar bisedën, ku dëshmitarja ka vërtetuar se faktin se ka dëgjuar të dëmtuaren duke i thënë të 

akuzuarit “mos më thirr në telefon” dhe po ashtu ka dëgjuar  të akuzuarin duke i thënë të dëmtuarës se 

: “ do të dal përpara dhe përmas që ma ke shkruar emrin si i dyshuar për atë kerr të mutit”, dhe se i 

akuzuari gjatë bisedës ka pasur një intonacion të lartë dhe si rezultat i kësaj e dëmtuara është ndjerë e 

frikësuar dhe ajo personalisht e ka dërguar me veturën e saj motrën e vet për të lajmeruar rastin në 

Stacion Policor, deklaratë e cila përputhet në tërësi me deklartën e të dëmtuares të dhën ënë shqyrtimin 

gjyqësor të dt.08.02.2021, e të cilës Gjykata duhet të ia falë në tërësi besimin.Me dt.08.02.2021, është 

dëgjuar dëshmitarja T. M. e cila ka deklaruar se në ditën kur ka biseduar i akuzuari me të dëmtuarën në 

telefon ka qenë së bashku me të akuzuarin në vendin e quajtur . . .në Gjakovë dhe se me insistimin e 

saj e ka thirrë i akuzuari të dëmtuaren për ti sqaruar problemet që i kanë pasur mes vete, lidhur me 

rastin e zjarrëvënies i cili është lajmeruar në Polici, ku deshmitarja ka deklaruar se ka degjuar të 

akuzuarin duke i thën ëtë dëmtuares “ke gabuar që ma ke shkruar emrin në Polici se nuk jam ai” e njejta 

ka deklaruar se nuk ka degjuar të akuzuarin duke i thënë të dëmtuares “ unë kam me të dal përpara dhe 

mas dhe ske kry punë me mua hala” deklaratë të së cilës Gjykata nuk duhet të ia falë besimin, pasi që 

dëshmitarës në këtë deklaratë nuk i kujtohet koha kur është zhviluar kjo bisedë, dhe po ashtu vetë i 

akuzuari në deklaratën e dhënë në Polici me dt.27.05.2020, në pyetjen se “me kënd keni qenë në 

momentin kur keni biseduar me A.”, i njejti ka deklaruar se “kam qenë vetëm”, andaj gjykata nuk duhet 

të marrë për bazë deklaratën e kësaj dëshmitare me rastin e vendosjes lidhur me këtë cështje penale.Me 

dt.19.04.2021, i akuzuari M. B. në mbrojtjen e tij të dhënë ka pranur se e ka thirrë në telefon të 

demtuaren për tu sqaruar në lidhje me rastin të cilën e dëmtuara e kishte lajmeruar në Polici, ku i njejti 

po ashtu ka pranuar se i ka thënë të dëmtuares “ke bërë gabim që e ke përmend emrin tim, pasi që nuk 
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kam lidhje me atë rast, e po ashtu ka pranuar se i ka thënë të dëmtuares “nuk mundesh me ma ndal 

rrugën”, mirëpo i akuzuari ka mohuar ti ketë thënë të dëmtuares fjalët “unë kam met dal përpara dhe 

përmas dhe se nuk ke kryer punë me mua hala”, andaj i propozojmë gjykatës që të mos ia falë besimin 

mbrojtjes së të akuzuarit, pasi që një mbrojtje e tillë ka për qëllim shmangien apo zvogëlimin e 

përgjegjësisë së të akuzuarit dhe është në kundërshtim me dekalratën e dëshmitares A. J., pasi nga 

provat e adminsitruiara gjatë shqyrtimit gjyqësor është vertetuar se  qëllimi i të akuzuarit ka qenë që ta 

kanosë-frikësojë të dëmtuaren, me qëllim që e njejta të tërhiqet nga deklarata e dhënë në Polici. Bazuar 

në lartcekurat, kërkojmë nga gjykata që t’ia falë në tërësi besimin të dëmtuarës- dëshmitares A. J., si 

dhe dëshmitares A. J.,  të cilat në mënyrë të plotë dhe bindëse dëshmuan se si ditën kritike kishte 

ndodhur ngjarja dhe përshkruan me saktësi veprimet e të akuzuarit, të cilat veprime më pa mëdyshje 

formojnë figurën e veprës penale Kanosje nga neni 181 par 1 të KPRK-së.Andaj  gjykata në pajtim me 

gjendjen faktike të vërtetuar si më lartë, të akuzuarin M. B. ta shpallë fajtorë dhe duke marrë parasysh 

te gjitha rrethanat rënduese të lartcekura ta dënojë sipas ligjit për veprën penale: “Kanosje” nga neni 

181 par.1 të KPRK-së, e po ashtu i njëjti të obligohet në pagesën e shpenzimeve procedurale. 

 

Perf. i autorizuar i të dëmtuarës A. J. av. Prek Kola ,në fjalën përfundimtare deklaroi se  e 

mbështet në tërësi faljen përfundimtare te prokurorit te shtetit dhe njëherë deklaroi se i bashkëngjitëm 

ndjekës penale  dhe paraqesim kërkesë pasurore juridike . 

 

E dëmtuara A. J. në fjalën përfundimtare deklaroi se e mbështet në tërësi fjalën përfundimtare 

te perf. te autorizuar te saj. Av. Prek Kola. 

          

  I akuzuari M. B. në  fjalën përfundimtare të përgatitur me shkrim  thekson se e : Aktakuza e 

ngritur nga Prokuroria e shtetit ,mbi bazën e te cilës akuzohem për kryerje te veprës penale, te kanosjes 

nga  neni 181 par. 2 të KPRK-ës, nuk ka mbështetje ligjore. Sipas vlerësimit tim  nuk janë të 

përmbushura kushtet ligjore nga ky kualifikim ,me që nuk ka prova të mjaftueshëm dhe të besueshëm 

për të mbështetur dyshimin  e bazuar mirë se unë kam kryer veprën penale , e cila  me vihet në barrë 

.Aktakuza më së shumti është ndërtuar dhe ngritur  mbi bazën e supozimeve , e jo e argumentuar me 

provat materiale dhe faktet esenciale , të cilat do të bënin te bazuar një akt te tillë .Pra në këtë çështje 

penale juridike ,sipas akuzës asnjëherë dhe me asnjë provë materiale bindëse nuk është vërtetuar fakti 

se në veprimin tim janë te konsumuara te gjitha elementet qe formojnë figurën e veprës penale për çka 

edhe akuzohem .Është e pa kuptimtë ,e pa besueshëm dhe jashtë çdo logjike  te shendosh që biseda ime 

te cilën e kam zhvilluar me gjëja të dëmtuarën të cilësohet si vepër  penale. Biseda ime me këtu te gjeja 

te dëmtuarës kishte vetëm një kuptim –qellim qe ti tregoja asaj se unë nuk qëndrojë prapa veprimit ti 

djegies  se automjeti te saj. Pra ,nga  përmbajtja e bisedës sime “ se keni bere gabim qe në  polici  keni 

përmend emrin tim si i dyshuar për djegie te automjetit , pasi qe nuk qëndrojë prapa kësaj vepre “qartë 

rezulton se nuk behet fjalë për kurrfarë kërcënimi ,por thjesht kam dashur te tregoj asaj se nuk jam unë 

ai personi qe qëndron prapa kësaj vepre . Gjithashtu ,nuk qëndron as pretendimi i gjëja te dëmtuarës se 

unë paskam deklarua po citojmë “ nuk kam mbarur me ty “ e as qe ki kam thanë “ që unë do te dalë 

përpara apo edhe pas “. Biseda ime ka përfunduar vetëm me fjalët se ke gabuar që ke përmendur emrin 

tim në polici , pasi që nuk jam unë autor i djegies se automjetit . Pra , nga ky këndvështrim qartë shihet 

se unë kam pasur për qellim vetëm që ta arsyetoj veten para asaj se nuk jam unë ai personi për të cilën 

dyshon . Këtë e kam bërë , plasi qe te njëjtin e kisha shoqe dhe dëshirojë qe ajo te mos me keqkuptojë 

.Çdo deklarim tjetër nga e dëmtuara është trillim ,ekzagjerim dhe shtrembërim i realitetit. Pretendimet 

e mija mund te vërtetohen edhe pas deklaratës se dëshmitares T. M. , e dhënë në seancën mbi shqyrtimin 

kryesor pranë kësaj gjykate te mbajtur me dt. 08.02.2021.Sipas deklaratës e kësaj dëshmitare ,e cila 

ishte dëshmitarë okulare në kohen dhe vendin (. . .), kur isha duke zhvilluar bisedën telefonike me këtu 

gjëja te dëmtuarën rezulton se po citojmë përmbajtjen e deklaratës “ai (M. ) ka thënë  se ke gabuar qe 

me ke  dërguar emrin në polici , pasi qe nuk jam ai “.Gjithashtu dëshmitarja në fjalë nuk ka dëgjuar qe 

unë ti kem thënë gjëja të dëmtuarës se “kam me te dal përpara dhe pas dhe s’ke kryer  pune me mua 
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hala “ .Pra nga kjo rezulton konkludimi  se unë vetëm kam kërkuar qe ta njoftojë atë se fare nuk jam 

autori i djegies se automjeti te saj, pasi qe e kisha shoqe e desha t’ia sqarojë këtë .Ndërkaq , deklarata 

e dhënë nga dëshmitarja A. J. L. është përshkrim thuaja identik dhe i koordinuar me deklaratën e te 

dëmtuarës (si motër e saj) dhe faktin se atë e ka dëgjuar deri sa ishin duke punuar ne sallonin e tyre te 

bukurisë është pak e besueshëm (subjektive ) që këtë ta ketë dëgjuar në këtë sallon ,kur dihet mirëfilli 

se në ditën kritike dt. 25.05.2021 ,kanë qenë në fuqi masat mbrojtëse qeveritare mbi ndalimin e 

ushtrimit të veprimtarive edhe te kësaj natyre, për shkak te Covid 19. Për këtë shkak edhe nuk mund ti 

falet besimi e këtë pretendim e bënë edhe më të fuqishëm me faktin se e dëmtuara nuk ka bërë incizimin 

e bisedës telefonike edhe përkundër kërkesës sime . Për të ekzistuar një vepër e tillë duhet që kanosja 

të jetë serioze , gjegjësisht te jetë objektivisht e tillë që tek e kanosura te krijohet bindja se do te 

realizohet , se vërtet do te godas ajo e keqe e cila i bëhet me dije . Pra nga ky aspekt nuk kishte një 

gjendje e tillë. Përkundrazi e dëmtuara ka lëvizur lirë , ka punuar normalisht dhe pas asaj bisedë të 

fundit , me asnjëherë  nuk kemi pasur kontakte qoftë fizike apo edhe telefonike .Këtu behet fjalë vetëm  

për një ekzagjerim te tepruar dhe te paqëndrueshëm te çështjes nga ana e te dëmtuarës , e cila ne siguri 

ka për objektiv arritjen e ndonjë qëllimi te caktuar . Aktakuza ne fjalë ,nuk është e bazuar as nga aspekti 

i cilësimit të veprës sipas par. 2 te nenit 181 ,pasi që nuk ka pasur veprime apo gjeste nga ana ime se 

do te privojë nga jeta , se do ti shkaktojë lëndime të rënda trupore , se do te rrëmbejë, se do ta provoj 

nga liria ndonjë person tjetër, se do te dëmtoj me armë zjarri , me shpërthim , ose me mjete tjera të 

rrezikshme etj. Pra këtë të dhënë asnjëherë nuk janë dëgjuar nga dëshmitaret dhe vet pala kinse e 

dëmtuar. Bazuar në të dhënat e mësipërme me pa dyshim rezulton se me asnjë prove materiale nuk 

është vërtetuar dyshimi i bazuar se me veprimin  tim janë të konsumuara te gjitha elementet që formojnë 

figurën e veprës penale  për të cilën edhe akuzohem , por të dhënat të paraqitura në aktakuze ngelin  

vetëm në nivelin e supozimit. Për këto shkaqe i propozoi gjykatës qe aktakuza e ngritur nga ana e  

prokurorisë se shëtiti PP/II 884/20 te dt. 05.10.2020 ,të refuzojë në tërësi si të pabazë .  

  

2. Konstatimet e gjykatës  

 

  Pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave si dhe vlerësimit 

të tyre një nga një dhe në lidhje me provat tjera , konform nenit 361 , gjykata  konstatoi këtë gjendje 

faktike :  

   Se  nuk është vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit M. B.  , formohen elementet e veprës 

penale të kanosjes nga neni 185 par. par.1 KPRK-ës , në mënyrën , kohën dhe vendin e përshkruar në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

3.Provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata ka dëgjuar të dëmtuarën A. J., dëshmitaren T. M.,  A. J. L. si 

dhe ka administruar provat materiale të propozuara nga palët dhe atë : Raporti i hetuesit P. B. me 

PK.6842 lidhur me rastin 2020-EA-0575 të datës 03.06.2020, Raporti i policit D. SH. me PK. 9286 i 

datës 26.05.2020  si dhe nga vete deklarata e te akuzuarit te dhënë gjate mbrojtjes se tij . 

 

3.1.Deklarata e të dëmtuarit në cilësinë të dëshmitarit 

 

   3.1.1 E  dëmtuara A. J.  ,në cilësinë e dëshmitares, gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me 

dt.08.02.2021 , duke u përgjigjur në pyetjet e parashtruara fillimisht nga ana e prokurorit ka deklaruar: 

M. B.n e njohë që pesë vite , përmes shoqes sime T. ,me qenë se i njëjti është ish i  dashuri i saj .Në 

pyetjen e prokurorit se me dt. 25.05.2020 a ju ka kontaktuar me telefon  rreth  orës 16.30 këtu M. B.  

?dëshmitarja ka deklaruar se po , numri i telefoni e kam të ruajtur në telefon dhe se qëllimi i thirrjes 

ishte se ky për mua ishte i dyshimtë qe me kishte djegë makinën ,por  policia nuk ka arritur qe te 

sigurojë prova se ky ishte kryesi i asaj vepre , me ka ftuar në telefon me që unë nuk e kisha numrin e 
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tij më është prezantuar se jam M. ne telefon , unë u befasova dhe me tha se kape telefonin dhe incizo , 

unë i kam thanë se ti ske drejt me më ftua dhe ske punë me mua dhe as qe ke te drejt te me dalësh 

përpara .M. me thotë se unë me ty nuk kam kryer punë se për atë automjet m... ske bo mirë qe ma ke 

shkrua emrin ne polici dhe se unë përpara dhe pas kam me te dal ty “, dhe aty unë kam shkuar 

menjëherë në polici dhe kam deklaruar rastin   dhe ja kam ba edhe të akuzuarit me dije se ka me e 

paraqitur rastin ne polici dhe me nuk kemi pasur  thirrje apo diçka tjetër nga ana e  tij  .  Pas atij rasti 

nuk ka kontaktuar me mu por ka kontaktuar babin dhe i ka thanë se le të shkon e ta tërheq emrin tim 

nga ndjekja penale. Në pyetjen e përfaqësuesit të autorizuar Av. Prek Kola  , dëshmitarja ka deklaruar, 

se atë ditë isha në sallonin tim të punës  ku ishte prezentë edhe motra ime A. J. L.  dhe disa kliente por 

unë jam ofruar afër  motrës dhe i kemi dëgjuar te dyja  . Në pyetjen e përfaqësuesit se a i ke treguar 

klientëve se çka ke biseduar me të ? Dëshmitarja ka deklaruar  se   klientëve nuk i kam treguar për 

bisedën , por motrës po ndërsa ato me siguri e kanë vërejtur shqetësimin tim  dhe nga aty kam shkuar 

menjëherë ne polici dhe se përveç këtij rasti nuk ka pasur kërcënime tjera nga ana tjera nga ana e M.. 

Biseda ka zgjatur përafërsisht 53 sekonda. Në pyetjen e te akuzuarit se a e di se ku e kam shtëpinë 

?Dëshmitarja ka deklaruar se po e di  dhe se kam ardhur me T. por nuk kemi hy brenda vetëm  kemi 

qëndruar ne makinë afër shtëpisë së  tij  dhe aty na priste M.ja . 

 

3.1.2 Dëshmitarja  T. M. , gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me dt.08.02.2021 , duke u 

përgjigjur në pyetjet e parashtruara fillimisht nga ana e të akuzuarit ka deklaruar se me datën 25.05.2020 

jemi takuar së bashku me M. dhe i kam thanë M. se duhesh me e thirr A. dhe me e sqaruar  problemin 

e automjetit, unë mire e keq e kam pasur A. shoqe te ngushtë, e nëse ti e ndjen veten se nuk je fajtor e 

ke për  obligim me thirr ne telefon dhe ti skjaroni sendet mes veti . M. me ka thanë se nuk do ta thirri , 

ma si me ka dërguar në polici le te ndjek me ligj se unë nuk i kam faje . Unë i kam thanë se mua më 

vret ndërgjegjja se asnjëherë nuk i kam ba as mirë e as keq , e as ajo mu e as unë asaj. As A. nuk me ka 

obliguar me te ftuar M. apo diçka tjetër. M. e  ka ftuar ne telefon dhe i kam thanë lëshoje zërin se dua 

me e dëgjua dhe i ka thanë “A. ke gabuar se ma ke dërguar emrin ne polici  se nuk jam unë “A. i ka 

thanë mos gabo ma kurrë me më ftuar e as mos me dil para  “ kjo është e tera.Në pyetje e prokurorit 

se : me qe ju thatë se me dt. 25.05.2020 keni qene me këtu te akuzuarin M. B. , a ju kujtohet se ku keni 

qene ne ato momente dhe ne sa ora jeni takuar? dëshmitarja ka deklaruar se : kemi qene ne . . . , por ora 

nuk me kujtohet ndoshta ka mesdita , kur e ka thirr A. me telefonin e tij ishim në . . . në natyrë duke 

ecur , .  me ne ishte edhe motra ime M. B. por të njëjtën nuk kam dashur te paraqes pasi qe është e 

martuar .E kam dëgjuar tërë bisedën dhe ka qenë bisedë e shkurt vetëm sa ja ka thanë ato fjalë siç i 

deklarova me lartë . . Unë e di se i ka thënë “ ke gabuar qe ma ke qu emrin ne polici se nuk jam ai” por 

nuk e kam dëgjuar se I ka thënë te dëmtuarës se “ unë ka me te dal përpara dhe pas dhe ske  kry punë 

me mua hala “.Është e vërtetë se A. i ka thënë “mos më thirr më dhe  mos gabo me më dal përpara  

“dhe A. vetëm e ka ndal telefonin . Biseda  e zhvilluar dhe e dëgjuar mes  M. dhe A.  në telefon është 

bërë me interfon . Bisedën e ka dëgjuar edhe motra ime   .Dëshmitarja po ashtu ka deklaruar se para  

rastit M. me A. nuk kanë pasur problem dhe raportet I kanë pas të mira   

 

3.1.2 Dëshmitarja  A. J. L. , gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me dt.19.04.2021 , duke u 

përgjigjur në pyetjet e parashtruara fillimisht nga ana e prokurorit ka deklaruar se me dt. 25.05.2020 

rreth orës 16.30, a ju kujtohet a keni e qenë se bashku me motrën tuaj A. J. ?Dëshmitarja ka deklaruar 

se po  me kujtohet me qenë se punojmë se bashku me motrën në sallon dhe kemi qenë tërë ditën bashkë 

. Rreth orës 16.30 min. Motra A. ka pranuar thirrjen telefonike nga M., kanë biseduar së bashku , unë 

isha afër motrës dhe e njëjta ka lëshuar interfonin dhe e kam dëgjuar bisedën . M. e thirr A. në telefon, 

i prezantohet dhe i thotë se jam M. në telefon , kur i përgjigjet motra dhe i thotë çka kërkon prej  meje 

? Ky i thotë se unë nuk kam marur punë me ty , kjo i përgjigjet dhe i thotë se ti ske punë me mua dhe 

mos me dil përpara asnjëherë  Atëherë .M. i thotë” unë do te dal përpara dhe pas , që ma ke shkrua 

emrin si i dyshuar për atë kerr mutit” .Motra  i thotë se mos me dil më përpara dhe ja ndal telefonin.  

Shtoi se kjo bisedë ka zgjatë 1 ose 2 minuta e jo më shumë  ,motra është ndier e kërcnuar dhe menjëherë 
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ka shkuar në polici.  Në pyetjen e Prokurorit se :thatë se në momentin kur e ka thirre M. ,motra e ka 

lëshuar interfonin ,a mund te na tregoni momentin kur është lëshuar interfoni ?dëshmitarja deklaroi se 

M. i thotë hape telefonin dhe incizo se çka po du me të thanë , dhe kjo me kujtohet në fillim te bisedes 

, por nuk e kemi incizuar bisedën . Në sallonin ku punojmë ne ka pasur shumë klientë dhe vajza ime A. 

L.që e kanë dëgjuar bisedën por nuk më kujtohen emrat e klientëve nuk mbajë mend. Në polici kemi 

shkuar bashkë , unë e kam drejtuar automjetin.  Në pyetjen e përf. i autorizuar i te dëmtuarës av. Prek 

Kola  : pse e ka konsideruar atë telefonat si kërcenim dhe a ka  pasur probleme me herët me te ? 

dëshmitarja ka deklaruar se përgjatë bisedës qe është bere me M. e kemi vërejtura se është kërcenim , 

për arsye se i thotë s’ke mbaru punë me mua , unë do te dal edhe përpara edhe përmasë . Në pyetjen e 

të akuzuarit   se : a ka mundësi me na tregu saktë se ku  kanë  qene kur është bere telefonata në sallon 

te shtëpisë apo te dyqanit ?dëshmitarja deklaroj se: unë thashë se ishim në lokalin ku ne punojmë dhe 

se ka pasur fëmijë . Në pyetjen e të akuzuarit se a e  keni incizuar bisedën tonë me qe keni qene e unë 

i paskam  thanë incizo? dëshmitarja ka deklaruar se: nuk kemi incizua bisedën . Në pyetjen e gjykatës 

se para këtij rasti çfarë kanë qenë raportet me M. ? dëshmitarja ka deklaruar : te njëjtin e kemi njohur 

me qe shoqja ynë ka qene ne lidhje me M.n dhe raportet kanë qene normale, M. nuk ka cekur se çfarë 

e keqe ka me e gjete  A.  por vetëm me pretendim se do të dal përpara se nuk ke përfunduar punë me 

mua .Pas kësaj bisede telefonike nuk ka pasur kërcënime, asnjë kontakt apo bisede telefonike. 

 

3.2. Provat materiale 

 

3.2.1 Nga leximi i raportit të policit D. SH.  me nr. PK.9286 ,  me nr. të rastit 2020-EA-575 të 

dt. 26.05.2020 , gjykata ka vërtetuar faktin se në këtë raport janë përshkruar veprimet hetimore nga 

oficeri D. SH. , ku me datën 26.05.2020 rreth orës 14:00  në stacionin policor në Gjakove është paraqitur 

ankuesja A. J. për të raportuar një rast  të kanosjes ku e njëjta ka deklaruar se: me datën 25.06.2020 

rreth orës 16:30 kushte pranuar një telefonat nga numri i telefonit . . . duke ju prezantuar me fjalët “M. 

jam”  dhe i njëjti i kishte thanë “ Për atë kerr të mutit se ma ki shkru emrin në polici  ti ski ba mirë” 

dhe pasi ankuesja i kishte thënë se mos ta kontaktoj më në telefon dhe mos ti del në rrugë përpara  i 

njëjti ju kishte drejtuar me fjalët “Unë ka me të dal përpara dhe përmas edhe ski kry punë me mu hala”, 

ku lidhur me rastin janë njoftuar njësia e hetimeve po ashtu është kontaktuar Prokurori i Shtetit Armend 

Zenelaj dhe në konsultim me të rasti iniciohet kanosje. 

 

  3.2.2 Nga leximi i raportit  të hetuesit P. B.   me   numër PK .nr.6842 të datës 03.06.2020, 

gjykata ka vërtetuar faktin se që nga muaji Prill  i vitit 2020 , kanë pranuar një shkresë zyrtare përmes 

IMEIT nga shefi i hetimeve Rajonale që të mos dërgohen rastet e përfunduara në Prokurorin Themelore 

në Gjakovë , përveç rastet tjera që janë me urgjencë . Rasti me nr. 2020-EA-0575 ka qenë i përfunduar 

me datë 03. 06.2020 0kjTHbr 

 

3.3. Mbrojtja e të akuzuarit 

 

3.3.1 I akuzuari M. B.  gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale me 

të cilën ngarkohet, ndërsa në mbrojtjen e tij duke u përgjigjur në pyetjet e parashtruara nga prokurori i 

shtetit ka deklaruar  se është e vërtet se :me dt. 25.05.2020 rreth orës 16.30 e kam  thirre ne telefon te 

dëmtuarën A. J.   me qe A. e kisha shoqe . A. ,e kam  thirr në telefon me kërkesën dhe rezistencën e T. 

M.t e cila ishte shoqe e përbashkët, arsyeja ka qene si nga ana ime e ashtu edhe nga Teuta , pasi që  para 

se ta thirri ne telefon ,A. më ka akuzuar në polici me dyshim në djegien e një veture te saj , dhe arsyeja 

e vetme ishte qe ta pyes se pse me ka akuzuar mua. I kam thënë “mirëdita ,jam M.” ,A. po du me te vet 

se pse me ke paraqitur në polici përderisa unë nuk kam asgjë me këtë punë .A. menjëherë  fillojë duke 

e ngritur tonin dhe në ato momente me ka thanë mos me thirre me dhe mos gabo me me dal përpara e 

as mas,  unë vetëm dëgjojsha .Në ato momente unë kam dëgjuar  vetëm zëra te fëmijëve por pas atyre 

fjalëve se mos gabo me dal përpara apo përmasë e ka mbyll telefonin .Sa me kujtohet pas fjalëve te A. 
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mos gabo me dal përpara apo përmasë , unë i kam thanë se rrugën nuk mund te ma ndalosh pasi këto 

fjalë unë e morra si lloje kërcënimi nga ajo dhe për atë i thashë se unë mund të kalojë ne atë rrugë qoftë 

nga shtëpia apo lokali me qene se ajo rrugë për mua është e përditshme për ne shtëpinë time apo qendër 

te qytetit .Në pyetjen e Prokurorit se në polici keni deklaruar se i keni thanë te dëmtuarës se” keni bere 

gabim qe e ke përmend emrin tim pasi qe unë nuk kam lidhje me atë rast” a është e vërtet? I akuzuari 

ka deklaruar ka mundësi që i  kam thanë , edhe nëse i kam thanë është normale ,por nuk jam shume i 

sigurt sepse ka kaluar një kohe por nuk i kam thënë se nuk ke kryer punë  me mua hala Në polici ka 

mundësi që kam thënë se në momentin kur kam biseduar me A. se kam  qenë  vetëm me te vetmin 

qellim qe mos te ekzagjerohet rasti sa i përket dëshmitares .  Pasi A. e ka ndal  telefonin nuk e kam 

thirre më sepse e pashë që nuk ka mundësi te merrem vesh me te . Në pyetjen e Prokurorit se çka ke 

dashtë te merresh vesh me A. pasi deklaruat se nuk ke pas mundësi te merresh vesh.? i akuzuari ka 

deklaruar se :arsyeja  ishte se A. kishte një akuzë shumë të  rende ndaj meje  ndërsa unë me te isha 

shoqëruar  me parë , ishte gjithçka e pa  besueshme dhe doja të di se çka po ndodh direkt nga A. ,por 

se nuk me ka jap mundësi te bisedojë dhe e ka mbyll telefonin .Në pyetjen e perf. te autorizuar te 

dëmtuarës av. Prek Kola , i akuzuari ka deklaruar se kur e kam telefonuar A. kam qenë në . . .me T. 

M.n dhe motrën e saj , por nuk ei kam paraqitur me qe njëjta është e martuar . Pas djegies  se automjetit 

ishte hera e parë qe kam biseduar në telefon me A. ,pasi që nuk kam pasur arsye sepse rasti ka shkuar 

ne polici , ndërsa me prindin e A. jemi takuar rastësisht , që nuk më kujtohet saktë por e di se kemi 

biseduar lidhur me rastin atij i ka  ardhur shumë keqe, por unë i  kam thanë se le atë ne jemi miq prapë 

. 

  

4. Elementet e veprës penale 

 

Në dispozitën e  nenit 185 par. 1 të KPRK- së, par.1 i këtij neni parasheh e kryen “kushdo qe 

seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë , vepra apo gjeste se do ti shkaktojë ndonjë te keqe ,me qellim 

te frikësimit ose shkaktimit te ankthit te personit te tillë dënohet me gjobë ose me burgim deri ne 1(një) 

vit”. 

  

Pra për  t’u konsideruar kanosja si vepër penale ajo duhet që të jetë : 

- Kanosja duhet të jetë serioze në rastet kur ekziston mundësia reale se e keqja e cila bëhet 

me dije do të shkaktohet pra të pretendohet të sulmohet integriteti trupor i personit te 

kanosur me qellim qe te shkaktojë frikë apo ankth. 

- Kanosja është e e mundshme nëse e keqja që është bërë me dije është realisht e 

mundshme , që vërtetë mund të realizohet nga personi i cili është kanosë . 

- Kanosja duhet të jetë e tanishme , nëse mund të realizohet menjëherë tani apo në një të 

ardhme të afërt. 

 

 5. Vlerësimi dhe analizimi i provave 

 

        Gjykata pas administrimit të provave , analizimit të tyre më shumë kujdes gjatë shqyrtimit 

gjyqësor , ka konstatuar si jokontestues faktin se: - I akuzuari M. B. me dt.25.05.2020 , rreth orës 16.30 

min, e ka thirrë në telefon të dëmtuarën  A. J. , në shtëpinë e saj në Rr.” . . . “, ku qëllimi i thirrjes ishte 

se i akuzuari për te ishte i dyshimtë që ia kishte djegur automjetin për të cilin kishte iniciuar rastin në 

polici , duke ju prezantuar:  “Jam M. “ dhe i drejtohet me fjalët “se për atë kerr që ma ke shkruar emrin 

në polici  ti ske ba mirë”. Kur  e  dëmtuara i përgjigjet “se mos më kontakto më në telefon dhe mos më 

del në rrugë përpara “ i akuzuari M.  i thotë : se rrugën nuk mund te ma ndalosh kam me të dal përpara 

dhe përmasë., por gjykata nuk ka vërtetuar faktin  se i akuzuari M. B. dhe e dëmtuara A. J. ,kishin pasur 

mos marrëveshje paraprake siç është përshkruar në dispozitiv të aktakuzës. Ky fakt është vërtetuar edhe 

nga deklarata e të dëmtuarës A. J. e cila gjatë shqyrtimit gjyqësor në cilësi të dëshmitares ka deklaruar 

se M. B.n e njohë që pesë vite , përmes shoqes sime T. ,me qenë se i njëjti është ish i  dashuri i saj dhe 
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për të njëjtin kam pas respekt .Shtoi se  me datën 25.05.2020 , M.  më ka kontaktuar në telefon rreth 

orës 16.30 min , ku qëllimi i thirrjes ishte se ky për të dëmtuarën ishte i dyshimtë se ia ishte djegë 

makinën ,por  policia nuk ka arritur që të  sigurojë prova se ky ishte kryesi i asaj vepre , me ka ftuar në 

telefon më është prezantuar “se jam M. në telefon” dhe më tha “hape telefonin dhe incizo “. Kur e 

dëmtuara i ka thënë , se ti ske drejt me më ftua dhe ske punë me mua dhe as qe ke te drejt te me dalësh 

përpara .M. me thotë” se për atë automjet m... ske bo mirë qe ma ke shkrua emrin ne polici dhe se unë 

do të dal përpara dhe pas se unë me ty nuk kam kryer punë “.Ky fakt është vërtetuar edhe nga deklarata 

e të akuzuarit M. B. e dhënë gjatë mbrojtjes së tij i cili nuk e mohoi faktin se .: me datën 25.05.2020 , 

rreth orës 16.30 min, e ka thirre në telefon të dëmtuarën A. J.  me kërkesën e shoqes së tyre të përbashkët  

Teuta Merkuri ,ku arsyeja ishte sqarimi i faktit se A. e ka akuzuar në polici me dyshimin për djegien e 

automjetit të saj dhe në telefon i ka thënë “M. jam” pse më ka paraqitur në polici për djegie të automjetit  

përderisa unë nuk kam asgjë me këtë punë .A. menjëherë fillon duke e ngritur zërin dhe në atë moment 

i ka thënë :”mos më thirr mo dhe mos gabo me më dal përpara as mas”.Sa më kujtohet pas këtyre 

fjalëve  të thëna nga A., i kam thënë se..” rrugën nuk mund të ma ndalosh  “ pasi këtë e ka marr si  lloj  

kërcënimi nga se ajo rrugë për  është e përditshme për te  , por ka mohuar faktin se i ka thënë :” se nuk 

ke kryer punë me mua “.  Kësaj deklarate gjykata ia fali besimin pjesërisht pasi kjo deklaratë është në 

përputhje dhe në harmoni edhe me deklaratë e dhënë nga i akuzuari para zyrtarëve policor me datën 

27.05.2020 .Kjo deklaratë e të akuzuarit është në përputhje edhe me deklaratën e dëshmitares Teuta 

Merkuri , shoqe e përbashkët e të akuzuarit dhe dëmtuarës e cila në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar 

se me insistimin tim me datën 25.05.2020 ,  kam kërkuar nga M.  që ta thirr në telefon A.  për ta sqaruar 

problemin e automjetit  duke i thënë se  nëse e ndien veten se nuk je  fajtor e ke për obligim me e thirr 

në telefon dhe ti sqaroni sendet mes veti   . M. e  ka ftuar ne telefon dhe i kam thanë lëshoje zërin se 

dua me e dëgjua dhe i ka thanë “A. ke gabuar se ma ke dërguar emrin ne polici  se nuk jam unë “A. i 

ka thanë mos gabo ma kurrë me më ftuar e as mos me dil para  “ kjo është e tëra”. E kam dëgjuar tërë 

bisedën dhe ka qenë bisedë e shkurt vetëm sa ja ka thanë ato fjalë siç i deklarova me lartë . Unë e di se 

i ka thënë “ ke gabuar qe ma ke qu emrin ne polici se nuk jam ai” por nuk e kam dëgjuar se i  ka thënë 

te dëmtuarës se “ unë ka me te dal përpara dhe pas dhe ske  kry punë me mua hala “.Por është e vërtetë 

se A. i ka thënë “mos më thirr më dhe  mos gabo me me dal përpara “dhe A. vetëm e ka ndal telefonin 

. Biseda  e zhvilluar dhe e dëgjuar mes  M. dhe A.  në telefon është bërë me interfon...Pra  gjykata nga 

provat e administruara dhe  dëshmitë e dëshmitarëve ka konstatuar  vetëm  faktin jokontestues se : i  

akuzuari M. B. me dt.25.05.2020 , rreth orës 16.30 min ,e thirre në telefon të dëmtuarën  A. J. , në 

shtëpinë e saj në Rr.” . . .  “, ku qëllimi i thirrjes ishte se i akuzuari për te dëmtuarën ishte  i dyshimtë 

që ia kishte djegur automjetin për të cilin kishte iniciuar rastin në polici , duke ju prezantuar “jam M. “ 

dhe i drejtohet me fjalët “se për atë kerr që ma ke shkruar emrin në polici  ti ske ba mirë” e kur e 

dëmtuara i përgjigjet “se mos më kontakto më në telefon dhe mos më del në rrugë përpara   mirëpo me 

asnjë provë bindëse nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se kjo kanosje ka qenë serioze 

duke e  paralajmëruar të dëmtuarën  me të keqen që do që do ti shkaktohet në kuptim të kanosjes së 

trupit apo jetës së të dëmtuarës A. J. , pra nga veprimet e përshkruara me aktin akuzues sa i përket të 

akuzuarit e në prezencën edhe të fakteve tjera jokontestuese e që vërtetohen me provat e administruara 

në mënyrë të sigurte mund të vërtetohet se këto  veprime nuk përbëjnë dhe nuk mund të cilësohen në 

kuptim të veprës penale e cila i vihet në barrë.  

 

       Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e prokurorit të  shtetit të dhëna në fjalën përfundimtare se 

nga  gjykata kërkojmë që  t’ia falë në tërësi besimin të dëmtuarës- dëshmitares A. J., si dhe dëshmitares 

A. J.-,L., pasi të njëjtat  gjatë shqyrtimeve gjyqësore me deklaratat e tyre   në mënyrë të plotë dhe 

bindëse dëshmuan se si ditën kritike kishte ndodhur ngjarja dhe përshkruan me saktësi veprimet e të 

akuzuarit, të cilat veprime më pa mëdyshje formojnë figurën e veprës penale Kanosje nga neni 181 par. 

1 të KPRK-së, mirëpo gjykata pasi i ka analizuar të njëjtat deklarata  ka konstatuar faktin se deklarata 

e dëshmitares A. J.- L., e cila ka deklaruar se e ka dëgjuar vetë bisedën telefonike   pasi ishte afër motrës  

ku  motra e kishte lëshuar interfonin ,  cila  në pyetjet e parashtruara ka deklaruar: Motra A. ka pranuar 
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thirrjen telefonike nga M., kanë biseduar së bashku , unë isha afër motrës dhe e njëjta ka lëshuar 

interfonin  por nuk e kemi incizuar bisedën , M. prezantohet dhe i thotë” se jam M. në telefon “ kur  

përgjigjet motra dhe i thotë çka kërkon prej  meje ?, ky i thotë se unë nuk kam maru punë me ty , kjo i 

përgjigjet dhe i thotë se ti ske punë me mua dhe mos me dil përpara asnjëherë .M. i thotë ” unë do te 

dal përpara dhe pas , që ma ke shkrua emrin si i dyshuar për atë kerr mutit” .Motra  i thotë se mos me 

dil më përpara dhe ja ndal telefonin.. Në sallonin ku punojmë ne ka pasur shumë klientë dhe vajza ime 

A. L.që e kanë dëgjuar bisedën por nuk më kujtohen emrat e klientëve nuk mbajë mend. Në polici kemi 

shkuar bashkë , unë e kam drejtuar automjetin. Gjykata kësaj deklarate  nuk mund të ja fal besimin  

meqenëse të njëjtat deklarata  janë kontradiktore me njëra tjetrën  pasi e dëmtuara A. J. vet  në pyetjen 

e  pyetjen e përfaqësuesit të autorizuar av. Prek Kola ,se a i ke treguar klientëve se çka ke biseduar me 

të akuzuarin  në telefon  ?  e dëmtuara ka deklaruar :  klientëve nuk i kam treguar për bisedën , por 

motrës po,  me siguri klientët e kanë vërejtur shqetësimin tim  dhe nga aty kam shkuar menjëherë ne 

polici.  Pra këtyre pjesëve të  deklaratave , gjykata nuk iu ka falur besimin nga se në tërësi janë në 

kundërshtim me njëra tjetrën  nga se e dëmtuara A. J.,, ka deklaruar se ajo vet i ka treguar motrës -

dëshmitares A. J. L., se çka ka biseduar me të akuzuarin por jo edhe klientëve në sallon, ku  pas këtij 

rasti  dhe nga aty kam shkuar menjëherë në polici, ndërsa nga raporti të policit D. SH.  me nr. PK.9286 

,  me nr. të rastit 2020-EA-575 të dt. 26.05.2020 , gjykata ka vërtetuar se sipas këtij  raporti  i përpiluar  

nga oficeri D. SH. , rezulton se të nesërmen me datën 26.05.2020, rreth orës 14:00  në stacionin policor 

në Gjakove është paraqitur ankuesja A. J. ,për të raportuar një rast  të kanosjes. 

 

 Gjykata pasi ka vlerësuar dhe analizuar deklaratën e të akuzuarit i cili e ka thirr në telefon të 

dëmtuarën duke ju prezantuar “se M. jam Jam “dhe i drejtohet me fjalët se “ për atë kerr që ma ke 

shkruar emrin në polici ski ba mirë” dhe kur e dëmtuara i drejtohet me fjalët “mos më kontakto në 

telefon dhe mos më del më në rrugë  “ ndërsa i  akuzuari M.  i thotë : kam me të dal përpara dhe 

përmasë dhe ske krye punë me mu hala se rrugën nuk mundesh të më ndaloni  “ pra pa e definuar 

kuptimin e saj se çka do të ndërmerr i  akuzuari ,pasi pas kësaj bisede telefonike nuk ka pasur kërcënime, 

asnjë kontakt apo bisede telefonike mes tyre dhe bazuar në dispozitën ligjore e cila e ka përcaktuar 

saktë se për tu konsideruar vepër penale kanosja duhet të jetë serioze ,se do ti shkaktohet ndonjë e keqe 

, duke e bërë qoftë edhe me ndonjë gjest për të keqen që do ti ndodh , në rastin konkret vetëm fakti se 

i akuzuari ka  kontaktua me telefon duke ja  thënë ato fjalë por pa u përcjellë me asnjë veprim apo gjest 

se si ka për të ndodhur ajo e keqe, apo çfarë do të ndërmerr i akuzuari , nuk mund të konsiderohet 

kanosje , pasi i akuzuari ka biseduar në telefon dhe i ka thënë ato fjalë  e dëmtuara e ka ndal telefonin  

por nuk i ka thënë “ pritem se do të shihemi, do të takohemi etj , e fakti se i ka thënë se për atë kerr që 

ma ke shkruar emrin në polici ski ba mirë” dhe kur e dëmtuara i drejtohet me fjalët “mos më kontakto 

në telefon dhe mos më del më në rrugë  “ ndërsa i akuzuari i ju kishte drejtuar me fjalët  “kam me të 

dal përpara dhe  përmasë se rrugën nuk mundesh të më ndaloni  “,  nuk nënkupton se ai e ka kanosur 

në kuptim që të dëmtuarës ti shkaktoj ndonjë të keqe në kuptim fizik . Sipas vlerësimit të Gjykatës 

vetëm fakti se e ka thënë këtë fjalë pa e përcjellë me asnjë veprim , shenjë apo gjest  mund të 

interpretohet në forma të ndryshme ashtu që bazuar edhe në dispozitat ligjore ku saktësisht është 

përcaktuar se në rast të dyshimit interpretohet në favor të akuzuarit edhe në këtë rast bazuar në faktin 

se i akuzuari vetëm i thënë këto fjalë pasi ka kërkuar sqarim  dhe shprehur pakënaqësi në të dëmtuarën 

lidhur me dyshimet e saj dhe paraqitja e rastit në polici  për të akuzuarin si   dyshimtë që ia kishte djegur  

makinën ,ku  stacioni policor  nuk kishte arritur qe te sigurojë prova se ky ishte kryesi i asaj vepre , për 

pa u  bërë asnjë gjest apo veprim në drejtim të kanosjes , e mbështetur në faktin se kjo fjalë mund të 

kuptohet në mënyra të ndryshme ,Gjykata  duke u bazuar edhe në nenin 3 par.2 të KPPK-së ku është 

përcaktuar parimi IN DUBIO PRO REO :Mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për 

çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të të pandehurit   dhe 

të drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës ,duke u bazuar në 

nenin 364 par.1 nën.par.1.1 dhe 1.3 të KPPK-së , të akuzuarin M. B.  e ka liruar nga akuza për veprën 

penale të kanosjes nga neni 185 par.1.1 të KPRK-së, të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.,  
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6. Vendimi per lirimin e te akuzuarit nga akuza  

 

Duke u bazuar ne këto qe u ceken me lartë dhe ne nenin 364 par.1 nën par 1.1 dhe 1.3 të KPPK-

së gjykata   e lirojë nga akuza te akuzuarin M. B.   ,i akuzuar për veprën penale siç është përshkruar në 

dispozitivin e e këtij aktgjykimi .  

 

7. Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike  

 

       Vendimi për udhëzimin e palës se dëmtuar ne kontest civil u morr ne kuptim te nenit 463/3 te 

KPPK-ës.  

 

8.  Vendimi për shpenzimet  e procedurës penale . 

 

       Vendimi mbi  shpenzimet e procedurës penale është marr duke u bazuar ne nenin 454/1 te KPP-

ës  

 

   Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi . 

               

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

P. nr. 366/20    të dt. 07.05.2021 

 

 

Sekretarja juridike,                  Gj y q t a r j a, 

Flutur Nagavci                                Ilirjana Hoti 

 

 

 

 

 

      KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund te paraqitet ankesë në afatin  prej 15  

                 ditësh,  nga dita e marrjes se tij në dorëzim , Gjykatës se Apelit në  

                  Prishtinë.Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate .    
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