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                                                                                                                                P. nr. 73/19 

              

                                             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 E.Q., K-Dragash , për 

shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-ës , sipas aktakuzës  të 

Prokurorisë Themelore-DP në Prizren  PP/II.nr.1394/16 të datës 21.06.2016,pas mbajtjes së seancave të 

shqyrtimit gjyqësor me dt.19.03.2019. dt.18.04.2019,dt.17.05.2019, dt. 07.06.2019 dhe me dt.09.07.2019 , 

në prani të Prokurorit të shteti Enis Gashi, të dëmtuarit B.S. , mbrojtësit të akuzuarit av.A.J. dhe të  

akuzuarit , me dt.12.07.2019 , mori dhe shpalli ndërsa përpiloi  me dt.  22.07.2019 ,  këtë:  

 

                                                        A K T GJ Y K I M 

 

  I akuzuari  E.Q., i biri i H.  dhe i Sh. e gjinisë S., data e lindjes..., K- Dragash ku dhe tani banon, ka 

të kryer shkollën e mesme, menaxher i ndërmarrjes, i gjendjes  se mesme ekonomike ,i martuar atë i 3 

fëmijëve,  shqiptar, shtetar i Republikës së Kosovës. 

 

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

 

                           LIROHET  NGA  AKUZA 

 Se : 

-me dt.08.06.2016, rreth orës 16.oo min , në D., saktësisht në sallën e seancave gjyqësore të 

Gjykatës Themelore në Dragash ,seriozisht e kanos të dëmtuarin – prokurorin e shtetit B.S., në sallë , pas 

përfundimit të  seancës  gjyqësore në rastin  me numër të rastit P.nr.161/15  , ku i pandehuri E.Q. ,ka qenë 

palë e dëmtuar në procedurë, fillimisht i pandehuri përdorë fjalë fyese ndaj prokurorit të shtetit e më pas 

edhe e kanos me fjalët “ki me pa se kush është E.Q.”, ku i njëjti pa lejen e askujt ka ikur nga salla e 

seancave gjyqësore edhe pse gjyqtarja gjykuese  i ka thënë që të ndalet  i njëjti nuk e ka përfill urdhrin e 

gjyqtares , me të cilat veprime tek i dëmtuari ka shkaktuar ankth dhe frikë. 

  

- me çka do të kishte kryer veprën penale të kanosjes  nga neni 185 par. 3 lidhur me par.1 të 

KPRK-ës.  

 

I dëmtuari B.S., 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 

 

1.Ecuria e procedurës  dhe fjala përfundimtare. 

 

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

Aktakuzën me numër PP/II.nr.1394-1/ 16  të dt. 21.06.2016, kundër të akuzuarit E.Q., K Dragash , për 

shkak të veprës penale të kanosjes nga neni 185 par. 3 lidhur me par.1 të KPRK-ës.   

 

  

 

 Me Aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.664/18 të dt. 24.01.2019,është anuluar 

Aktgjykimi i GJTH  ne Gjakovë  P.nr. 838/16 i datës 02.05.2018 dhe lënda është kthyer ne rigjykim.  
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Me dt. dt.19.03.2019, dt. 18.04.2019 , dt. 17.05.2019,dt. 07.06.2019 dhe me dt.09.07.2019 , janë 

mbajtur shqyrtimet gjyqësore konform nenit 285 par.1 të KPPK-ës ,në të cilën janë ftuar të gjitha palët. 

 

Përfaqësuesi i Prokurorisë Themelore Enis Gashi , në fjalën përfundimtarë deklaroi se në ketë 

çështje penale pas administrimit të gjitha provave personale dhe materiale në mënyrë të plotë është 

vërtetuar gjendja faktike e cila është paraqitur në dispozitiv te aktakuzës ku edhe formohen te gjitha 

elementet e veprës penale te kanosjes nga neni 185/3-1 te KPRK-ës , me të cilën ngarkohet i akuzuari E.Q. 

Gjendja faktike dhe vepra penale me të cilën ngarkohet i akuzuari , gjatë shqyrtimit gjyqësor është 

vërtetuar nga provat personale si : deklarata e dëshmitares S.K. e cila njëherit ditën kritike ka qene 

gjyqtare gjykuese ,e cila ne shqyrtimin gjyqësor ndër tjera ka deklaruar se në ditën kritike, respektivisht 

gjatë seancës gjyqësore i akuzuari iu ka drejtuar te dëmtuarit ,e që i dëmtuari në atë rast ishte ne cilësi të 

prokurorit me fjalët se “ ki me pa se kush është E.Q. “ ku ka shtuar se edhe përkundër kërkesës së 

dëshmitares, respektivisht gjyqtares që i akuzuari të mos largohet nga gjykatorja , i njëjti se bashku me 

A.S. jo vetëm se është larguar nga gjykata por edhe nga institucioni. Gjendja faktike si në disopzitivi të 

aktakuzës po ashtu nga shqyrtimi gjyqësor është vërtetuar edhe nga deklarata e dëshmitarit R.Q., i cili 

gjatë shqyrtimit gjyqësor po ashtu ka deklaruar se ditën kritike i ka dëgjuar fjalët ku i akuzuar ju ka 

drejtuar te dëmtuarit me fjalët “ ke me pa se kush është E.Q. .“ Gjithashtu gjendja faktike e paraqitur ne 

dispozitiv te aktakuzës është vërtetuar nga dëshmia e dëshmitarit I.B., i cili po ashtu gjatë shqyrtimit 

gjyqësor ka deklaruar se i ka dëgjuar fjalët kërcënuese të akuzuarit drejtuar te dëmtuarit “ke me pa se kush 

është E.Q.“ ,si dhe momentin kur i akuzuari ju drejtuar me gisht te dëmtuarit. Gjendja faktike  e  paraqitur 

ne dispozitiv të aktakuzës është vërtetuar edhe nga provat materiale si procesverbali i GJTH në Prizren –

Dega ne Dragash , ku nga gjyqtarja e çështjes, respektivisht dëshmitarja S.K. ,në procesverbal janë të 

konstatuara fjalët kërcënuese me të cilat i akuzuari ju ka drejtuar te dëmtuarit “ki me pa se kush është E.Q. 

“, dhe se i njëjti edhe përkundër kërkesës se gjyqtares që të mos largohet nga gjykatorja , i njëjti është 

larguar .Sa i përket deklarimit te dëshmitarit D.S., gjykatës i propozoi që të njëjtës deklaratë të mos ia falë 

besimin pasi që i njëjti ka qenë ne marrëdhënie pune e tani punon “T.C.” , ku pronar i kësaj firme është 

babai i te akuzuarit E.-H. Q.. o ashtu sa i përket deklaratës së dëshmitarit A.S., gjykatës i propozoi që 

deklaratës së tij  të mos ia falë besimin pasi që në kohën kur ka dëshmuar në gjykatë i njëjti ka qenë duke 

punuar tek i akuzuari E.Q. .Andaj pas administrimit të gjitha provave materiale dhe personale në tërësi u 

vërtetuar gjendja faktike e paraqitur ne dispoztiv dhe vepra penale me te cilën ngarkohet i akuzuari , ashtu 

që nga veprimet e të akuzuarit në ditën kritike tek i dëmtuari ka shkaktuar ankth dhe frikë ,andaj gjykatës i 

propozoi që i akuzuari të shpallet fajtor , të dënohet sipas ligjit dhe të obligohet në pagesën e shpenzimeve 

procedurale. 

 

 I dëmtuari B.S. ,në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se konsiderojë se prokurori i shtetit në tërësi 

e elaboroi çështjen duke argumentuar me prova dhe fakte me të cilat vërtetohet se E.Q. ,ditën kritike ka 

kryer veprën penale  të kanosjes .I pandehuri nuk është ndal vetëm me këto veprime por ka vazhduar me 

kanosje si pasojë e kësaj kanosje , ku  në Face book  ka kanosur fëmijët e mijë .Se i pandehuri ka prirje 

kriminale e argumentojë edhe me kanosjen e kryera ndaj personave zyrtar te tjerë dhe atë me dt. 

25.06.2015, ka kanos inspektorin e ATK-ës , gjithashtu me dt. 11.05.2018 ,ka kanos inspektorin e tregut 

E.S., duke shtuar edhe  kanosjet ndaj meje dhe fëmijëve te mi .Ky është një argument për atë që thashë se i 

njëjti ka prirje kriminale për vepra të tilla apo të ngjashme .Si i dëmtuari i bashkëngjitëm ndjekjes penale  

ndërsa sa i përket kompensimit të dëmit do të sqarohem me vonë . 

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit av.A.J.nga Prizreni, në fjalën përfundimtare deklaroi se : unë konsiderojë 

se me provat e administruara nuk është vërtetuar aktakuza e PTH në  Prizren  e mbrojtur nga PTH në 

Gjakovë. Kur them këtë nisur nga fakti se në këtë çështje penale juridike në cilësi te dëshmitares është 

dëgjuar S.K., e cila në mënyrë taksative ka deklaruar se krejt atë çka ka ndodhur në seancën e dt. 

08.06.2016, është shënuar në procesverbal. Se me tani të dëmtuarin i akuzuari ka hyrë ne polemikë rreth 

çështjes së ekzistimit apo mos ekzistimit të 16 veprave penale për të cilat i dëmtuari pretendon se këtu i 

akuzuari i ka kryer e që nuk është vërtetuar me asgjë .Bazuar në tërë këto unë mbetem në tërësi pranë fjalës 
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sime te dhënë me shkrim te dt. 26.04.2018, pasi që  konsiderojë se me provat e administruara në asnjë 

mënyrë nuk është vërtetuar se i mbrojturi im , këtu i akuzuari E.Q.  të ketë kryer veprën penale e cila i vihet 

në barrë .Aktakuza të mbrojturin tim e ngarkon se i njëjti me dt. 08.06.2016 , rreth orës 16,00 min, në 

Dragash, në sallën e seancave gjyqësore të Gjykatës Themelore në Dragash , seriozisht e kanos të 

dëmtuarin – prokurorin e shtetit B.S., në seancën gjyqësore derisa ka qenë duke u mbajtur një seancë 

gjyqësore me nr. të rastit PP.nr. 3254/15,  ku i pandehuri E.Q. , ka qenë palë në procedurë në cilësinë e të 

dëmtuarit ku gjatë seancës gjyqësore fillimisht i pandehuri përdorë fjalë fyese ndaj prokurorit të shteti e më 

pas e kanosë me fjalët “ki me pa se kush është E.Q. “, ku i njëjti pa lejen e askujt ka ikur nga salla e 

seancave gjyqësore edhe pse gjyqtarja gjykuese i ka thënë të ndalet , i njëjti nuk e ka përfill urdhrin e 

gjyqtares , me të cilat veprime tek i dëmtuari ka shkaktuar ankth dhe frikë. Sipas dispozitave të KPRK-ës – 

Komentari i KPRK-ës,  prof.. Dr. I.S. Mr.H.Zh. dhe Dr. Sc.F.H., fq. 497, për të ekzistuar vepra penale e 

kanosjes duhet që ajo të jetë serioze, e mundshme dhe e tanishme. Sipas mbrojtjes në rastin konkret 

shprehja e fjalëve “ki me pa se kush është E.Q.” , nuk është e qartë dhe serioze nga se në këtë rast nuk 

ceket se çfarë e keqe do ta godas këtu të dëmtuarin , pra me këto fjalë nuk ka deklarim të qartë të akuzuarit 

se çfarë e keqe do ti shkaktoj të dëmtuarit . Po ashtu në mënyrë se si janë shprehur fjalët assesi nuk janë të 

kohës së tanishme nga se edhe po të jetë ashtu si që shprehet nuk dihet koha se kur i dëmtuari do ta shef se 

kush qenka E.Q.. Prandaj sipas mbrojtjes me që në veprimet e të akuzuarit nuk ekzistojnë këto elemente 

qenësore të veprës penale andaj as që nuk ka vepër penale. I dëmtuari gjatë tërë procedurës së zhvilluar 

tenton që ta bind gjykatën se shprehja e fjalëve të cekura tek i dëmtuari ka shfaq frikë dhe ankth. Ai gjatë 

marrjes në pyetje në seancën e dt.20.03.2018 , ka deklaruar se këtu i akuzuari e ka kërcënuar duke ia bërë 

me gisht. Mbrojtja mendon se në provat e administruara në asnjë mënyrë nuk vërtetohet aktakuza e 

Prokurorisë. Nga deklarata e dëshmitares S.K., pa dyshim vërtetohet se pranë Gjykatës Themelore në 

Prizren -Dega në Dragash, në kohën kritike është zhvilluar një procedurë penale sipas lëndës P.nr.161/15 , 

ku i dëmtuar ka qenë këtu i akuzuari E.Q. , gjë që vërtetohet edhe në procesverbalet e seancave të mbajtura 

të dt.04.05.2016 dhe ai i dt. 08.06.2016. Nga procesverbali i seancës së mbajtur pranë GJTH në Dragash 

me dt.04.05.2016, edhe pse këtu i akuzuari ishte në cilësi e palës së dëmtuar  - tani i dëmtuari pa kurrfarë 

shkaku dhe arsye disa herë i drejtohet të dëmtuarit – tani të akuzuarit se ti ke të kaluar kriminale , ke 16 

lëndë penale dhe të ngjashme , kjo tek i akuzuari shkakton revoltë dhe pakënaqësi ,gjë që i njëjti edhe 

kërkon përjashtimin e prokurorit të shtetit – këtu të dëmtuarit. Nga procesverbali i seancës si dhe nga 

provat e nxjerra si deklarata e dëshmitarëve në asnjë mënyrë nuk vërtetohet se janë shkëmbye fjalë fyese 

siç përmendet në aktakuzë . Po ashtu dëshmitarja thekson se për shkak të skadimit të orarit të punës pasi 

gjyqtarja e ka nxjerr procesverbalin e seancës dhe pas nënshkrimit nga palët në procedurë , këtu i akuzuari i 

ka shqiptuar fjalët se” ki me pa se kush është E.Q.” , meqë nuk përmendet ndonjë e keqe që do ta godas atë 

, madje as koha se kur në fakt këtu i dëmtuari do ta shef se kush është E. Bazuar në tërë këto që u 

përmenden , në veprimet e të akuzuarit nuk formohen elementet e veprës penale për të cilën ngarkohet si 

dhe faktin se aktakuza nuk është provua andaj i propozon Gjykatës që në mungesë të provave dhe fakteve 

në kuptim të nenit 364 par.1 nën par.1.1 dhe 1.3 të KPP-ës ,të marr aktgjykim me të cilin refuzohet 

aktakuza e PTH në Prizren dhe i akuzuari të lirohet nga përgjegjësia  

 

 I akuzuari E.Q. ,në fjalën përfundimtare deklaroi se mbetem në tërësi pranë parashtrimeve dhe 

pajtohet me fjalën përfundimtare  te  mbrojtësit  të tij av. A.J..  

 

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 , gjyqtarja e vetme gjykuese konstatoi 

këtë gjendje faktike :  

  

  Se  nuk është vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit E.Q., formohen elementet e veprës penale të 

kanosjes nga neni 185 par.3 lidhur me par.1 KPRK-ës , në mënyrën , kohën dhe vendin e përshkruar në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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3.Provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata ka dëgjuar të dëmtuarin B.S., në të cilësi të dëshmitarit , 

dëshmitaren S.K., dëshmitaren S.N., A.S., D.S., R.Q. dhe I.B., si dhe ka administruar provat materiale të 

propozuara nga palët dhe atë : Raporti fillestar me nr. të rastit 2016-GD-117 i dt. 08.06.2016, raporti i 

oficerit Q.N. i dt.08.06.2016, procesverbali i shqyrtimit gjyqësor në numër të lëndës P.nr. 161/15, i mbajtur 

në GJTH në Dega në Dragash  i dt. 08.06.2016, u administruan provat e propozuara nga mbrojtësi i të 

akuzuarit , procesverbali i shqyrtimit gjyqësor  i dt. 04.05.2016 , si dhe prova e propozuar nga i dëmtuari si 

informacionet e personit të lëshuar nga policia e Kosovës e punuar muaji 11(njëmbëdhjetë) 2017, 

Aktgjykimit P.nr.1367/16 i dt. 24.10.2016  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 I dëmtuari B.S. ,në cilësinë e dëshmitarit , gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me dt.19.03.2019, 

duke u përgjigjur në pyetjet e parashtruara fillimisht nga ana e prokurorit ka deklaruar: mbetem në tërësi 

pranë deklaratës së dhënë në shqyrtim gjyqësor të datës 20.03.2018, ku e kam thënë edhe më herët se si 

prokuror i çështjes sipas radhës për të përfaqësuar lëndën e gjykimit në GJTH  në Prizren- Dega Dragash 

pas përfundimit faktikisht me rastin e nënshkrimit të procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor pas nënshkrimit 

nga unë të procesverbalit në afërsi të tavolinës ku kam qenë unë me kërkesën e sekretares juridike ka ardhur 

këtu edhe i akuzuari, që ta nënshkruaj procesverbalin dhe me atë rast më është drejtuar me fjalët kërcënuese 

duke më drejtuar gishtin dhe duke më thënë “ ki me pa se kush është E.Q.” kjo është mënyra se si më është 

kërcënuar. Shton se kanosja nuk ka përfunduar, këtu data e saktë nuk më kujtohet i njëjti përmes adresës 

elektronike adresës së rreme A.R.S., më është kërcënuar mua, djalit tim B., vajzës time  dhe përmes 

facebook-ut  i është kërcënuar edhe djalit tim të vogël duke përdorur fjalë poshtëruese dhe denigruese, dhe 

për këtë kam paraqitur rastin ku fillimisht kam njoftuar kryeprokurorin e prokurorisë në Prizren dhe për këtë 

çështje është në zhvillim e sipër procedurë penale kundër këtu të akuzuarit. Aq më tepër ky i pandehuri 

përveç kryerjes veprës penale të kanosjes ndaj meje dhe familjes, fëmijëve të mijë të cilët fare nuk kanë të 

bëjmë me këtë çështje i njëjti në vazhdimësi  pa u ndalur me qëllim të njollosjes të personalitetit tim por jo 

vetëm të personalitetit tim por edhe të familjarëve këtë e bënë përmes shkresave të ndryshme përmes 

portaleve të rrjeteve të ndryshme sociale, që vlen të kuptohet se kemi të bëjmë me një person me prirje 

kriminale dhe recidivist dhe ku para se të më kanos mua ka kanosur edhe inspektorin e ATK-së për të cilin 

rast e keni aktgjykimi e plotfuqishëm në shkresat e lëndës. Prezent gjatë kanosjes ka qenë gjyqtarja, 

procesmbajtësja, i pandehuri, i dëmtuari dhe palët tjera. Gjyqtarja në atë moment ja ka tërhequr vërejtjen të 

dëmtuarit në atë proces  këtu të  pandehurit E.Q., që të mos e lëshoi sallën e gjykatës mirëpo i njëjti nuk e ka 

përfillur kërkesën e gjyqtares, është larguar  me vrap nga salla, pastaj është ndaluar nga policia. Në pyetjet e 

parashtruara nga ana e gjykatës, dëshmitari ka deklaruar se : asnjëherë nuk është kërkuar përjashtimi im apo 

i gjyqtares, sepse po të ishte një gjë e tillë e vërtetë, gjyqtarja do të ishte e detyruar që këtë kërkesë të palës 

ta konstatojë në procesverbal, ta ndërpresë shqyrtimin deri në marrjen e vendimit përkitazi me kërkesën e 

palës për përjashtim. Përveç fjalëve kanosëse, ka pasur edhe fjalë fyese, të cilave nuk iu kam vërë veshin, 

derisa nuk është kërcënuar, duke mu drejtuar me gisht,  dhe duke mi thënë fjalët të cilat i ceka edhe më 

herët, ngase këtë kanosje e kam konsideruar serioze. Sa i përket deklaratës të datës 20.03.2018, ku kam 

thënë se “nuk ka pasur fyerje, përveç atij kërcënimi”, unë deklaroj se e vërteta është ajo që deklaroj sot, 

meqenëse nuk e kam konsideruar se bëhet fjalë për objektin e shqyrtimit fyerje por kemi të bëjmë me vepër 

penale të kanosjes edhe nuk e kam parë të arsyeshme që të lëshohem në detaje. Këtë person nuk e kam 

njohur kurrë më herët, dhe nuk e di arsyen e reagimit të tij në vazhdimësi në atë mënyrë, pasi ai nga ajo ditë 

e tutje e ka kryer veprën penale të kanosjes në vazhdimësi.  

 

3.1.2 Dëshmitarja S.K., gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me dt.18.04.2019, duke u përgjigjur në 

pyetjet e parashtruara fillimisht nga ana e prokurorit ka deklaruar se : mbetëm në tërësi pranë deklaratës së 
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dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor me datë 18.04.2018. Në pyetjet e parashtruara nga ana e gjykatës, 

dëshmitarja ka deklaruar se: sa i përket rrjedhës së procedurës, eventualisht vërejtjeve në sjelljet e këtu të 

akuzuarit si palë e dëmtuar, me qenë se ka kaluar një kohë e gjatë dhe jam ngarkuar si gjyqtare e vetme me 

numër te madh të lëndëve mbetem në tërësi pranë asaj qe është konstatuar me datë 08.06.2016 në 

procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor. Procesverbali është nënshkruar, kemi marr procesverbalin, kanë qenë 

prezent  prokurorit i shtetit, I.B. si i pandehur, dëshmitarët D.S., A.S. dhe R.Q. Në ato momente unë 

dëgjova dhe pash këtu E.Q., i cili u drejtua kah prokurori i shtetit duke iu kanosur me fjalët se do të kërkoj 

përjashtimin e juaj se nuk keni qene korrekt. Në këto momente unë kam tërhequr vërejtjen palës së 

dëmtuar, por i njëjti vazhdon duke thënë “ki me pa se kush është E.Q.” dhe i njëjti edhe përkundër kërkesës 

sime që të mos largohet nga gjykatorja, ai së bashku me dëshmitarin A.S. largohen jo vetëm nga gjykatorja 

por edhe nga institucioni. Çdo gjë që e kam dëgjuar është i konstatuar në procesverbal, i cili është pjesë e 

shkresave të lëndës. Sa i përket kërkesës për përjashtim të prokurorit, gjatë fillimit të shqyrtimit gjyqësor, 

si gjyqtare individuale i njoftojë palët me përbërjen e trupit gjykues dhe palëve tjerra nëse kanë vërejtje 

ndaj tyre, nëse po bëhet konstatimi në procesverbal gjë e cila nuk ka ndodhur gjate këtij shqyrtimi.  Në 

pyetjet e parashtruara nga ana e të akuzuarit, dëshmitarja ka deklaruar se: sa i përket pretendimit të këtu të 

akuzuarit se kinse prokurori i shtetit i është drejtuar atij si palë e dëmtuar se “je i pabesueshëm për 

prokurorinë, i ke 16 vepra penale dhe 12 kundërvajtje dhe këto të dhëna i posedojmë si prokurori e shtetit”, 

unë nëse këtë e kam konstatuar në procesverbal atëherë mbetëm pranë të njëjtit.  

 

3.1.3  Dëshmitarja S.N., gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me dt.18.04.2019, duke u përgjigjur në 

pyetjet e parashtruara fillimisht nga prokurorit të shtetit ka deklaruar se: pasi ka qenë përfundimi i  orarit të 

punës, ora 15.45 min., kanë nënshkruar palët procesverbalin, unë jam larguar nga salla e gjykimit  dhe kam 

shkuar në zyre, që të bëhem gati të udhëtojë. Në ndërkohë, ka ardhur një praktikant tek unë në zyrë për të 

më ftuar se duhet të shtojë edhe diçka ne procesverbal. Seanca është ndërprerë, meqë ka përfunduar orari i 

punë dhe shqyrtimit gjyqësor është shtyrë për një ditë tjetër. Unë nuk kam vërejtur që ka pasur përplasje 

mes këtu të akuzuarit dhe të dëmtuarit. Në pyetjet e parashtruara nga ana e gjykatës, dëshmitarja ka 

deklaruar se: kur jam kthyer në sallë për të plotësuar procesverbalin, sa më kujtohet prezent ka qenë 

prokurori, ndërsa për të pandehurin nuk jam e sigurt, por sa e di unë ka qenë i larguar nga salla.  

 

 3.1.4  Dëshmitari A.S., gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me dt.18.04.2019, duke u përgjigjur në 

pyetjet e parashtruara fillimisht nga prokurorit të shtetit ka deklaruar se: unë në atë shqyrtim gjyqësor kam 

qenë i ftuar si  dëshmitar, i propozuar nga i dëmtuari në atë rast. Gjatë asaj seance ishte një diskutim mes 

prokurorit dhe palës se dëmtuar që ishte në pyetje për 16 vepra penale, pala e dëmtuar kishte një dokument 

nga shërbimi policor i Kosovës ,me të cilën e dokumentonte se nuk i kishte ato 16 vepra, aty ja prezanton 

dokumentin prokurorit, prokurori nuk e ka njohur atë dokument e nuk e di pse, tani pala e dëmtuar ka 

kërkuar nga prokurori se nuk është ky E.Q., i ngarkuar me 16 vepra penale. Unë kam qenë prezent deri në 

fund të atij shqyrtimit gjyqësor dhe me sa mbaj mend, procesverbali është nënshkruar. Diskutimi kishte të 

bënte me atë që i dëmtuari insistonte se “nuk jam unë ai personi me 16 vepra penale, mos është ndonjë 

ngatërresë dhe do te bindesh se unë nuk jam ai E.Q. që po mendon”. Pas përfundimit kam dal me palën e 

dëmtuar dhe dëshmitarët tjerë, kemi hipur në makinë, tani pas një 6-7 km ,na ka ndal një makina private 

por personat kanë qenë policë, e kanë ndal E.Q., duke kërkuar që të shkojë në stacionin policor dhe unë 

kam marr makinën e tij dhe kam vazhduar për në fshat me personat tjerë qe ishin ne makinë. Sa i përket 

dokumentit që i është prezantuar prokurorit atë ditë këtu të dëmtuarit, unë mund të them se gjatë shkuarjes 

për në seancë i dëmtuari këtu i akuzuari së bashku me mua kemi qenë në stacion policor në Dragash, nga 

ku i dëmtuari ka hyrë në stacionin policor, kurse unë isha në hyrje –korridor të stacionit, i njëjti ka kërkuar 

dokumentacion-informacion për vepra penale ndaj tij, dhe unë mund të garantojë se ai dokument është 

nxjerr nga policia e Kosovës. Jam 100% i sigurt se i dëmtuari e ka prezantuar në seancë atë ditë kur kam 

dëshmuar unë si dëshmitar, po atë ditë është nxjerr dhe atë ditë i është prezantuar prokurorit. Nuk më 

kujtohet, dhe nuk e kam parë E. duke iu drejtuar këtu të dëmtuarit- prokurorit me fjalët “ki me pa se kush 

është E.Q.”, pasi një gjë e tillë nuk ka ndodhur, me qenë se i dëmtuari E.Q., ka insistuar vetëm ta bëjë me 

dije se nuk është ai personi i cili po pretendoni se është i ngarkuar me 16 vepër penale. Unë nuk e kam 
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dëgjuar gjyqtaren duke kërkuar nga ne që të mos largohemi nga gjykatorja, sepse në të kundërtën nuk do 

të isha larguar, me qenë se i përgjigjem në çdo  kohë organeve shtetërore, sikur sot që kam ardhur nga 

Dragashi edhe pse e kam humbur ditën e punës. Në pyetjet e parashtruara nga ana e gjykatës, dëshmitari 

deklaroi se : neve nuk na ka ndalur askush pasi kemi dalë nga gjykatorja, meqenëse të njëjtit edhe na kanë 

dhënë letërnjoftimet dhe jemi larguar.  

 

 3.1.5  Dëshmitari  D.S., gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me dt.07.06.2019, duke u përgjigjur në 

pyetjet e parashtruara fillimisht nga prokurorit të shtetit ka deklaruar se: më kujtohet që me datën 

08.06.2016 kemi qenë në gjykatë në Dragash, kam qenë i ftuar si dëshmitarë. Unë isha jashtë sallës në 

korridor, në një moment del një zonjë nga salla dhe më thotë se çka po pritni këtu, i them se jam si 

dëshmitar i ftuar për atë edhe po pres me dëshmu, e cila më pas më ka thënë se ka përfunduar gjykimi dhe 

mund të shkoni. Në atë moment unë doja ta vërtetoja se kur duhet të vijë për seancën tjetër, kam  hyrë në 

sallë, ishin duke debatuar prokurori dhe E.Q. rreth diçka  për 16 veprave, ku E.i thoshte se unë nuk i  kam 

16 vepra. Me pas unë kam dalë nga salla, pas meje ka dalë vëllai im e më pas edhe E., i kemi marrë lejet e 

njoftimit dhe kemi dalë nga aty, dhe jemi nisur për shtëpi. Në vendin e quajtur “T.” te kthesa për në O., një 

makinë private na ndal një polic dhe i thotë E. se ke një flet arrest. E marrin E. dhe unë me vëllai A. S. 

kemi vazhduar për në shtëpi. Unë nuk e kam dëgjuar E. duke kanosur me fjalët “ ki me pa se kush është 

E.Q.”. Prezentë bashkë me mua në sallë ka qenë edhe A.S., R.Q. dhe H.Q. në cilësi të dëshmitarëve.  Në 

pyetjet e parashtruara nga ana e të dëmtuarit, dëshmitari ka deklaruar se: siç e ceka atë ditë nuk kam 

dëshmuar. Që 11 vite punoj në firmën “T.C.” në B., ku pronar i firmës është H. Q., babai i këtu të 

akuzuarit. Në pyetjet e parashtruara nga ana e gjykatës, dëshmitari deklaroi se: nuk e kam dëgjuar 

gjyqtarën e rastit e cila ka kërkuar nga E. që të ndalet. Ora ka qenë diku pas orës 15:00. 

 

 3.1.6 Dëshmitari R.Q., gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 07.06.2019, duke u përgjigjur në 

pyetjet e parashtruara fillimisht nga prokurorit të shtetit ka deklaruar se: me datë 08.06.2016 kam qenë në 

gjykatë në Dragash, si dëshmitar në një rast të I.B. dhe E.Q. lidhur me një motor. Unë e kam dëgjuar E. 

duke i thënë prokurorit “unë nuk jam i kënaqur me juve,  edhe më tutje”, e kam dëgjuar edhe duke i thënë 

“ki me pa se kush është E.Q.”, dhe pas këtyre fjalëve e ka lëshuar sallën. Në pyetjet e parashtruara nga ana 

e të dëmtuarit, dëshmitari ka deklaruar se : nuk më kujtohet nëse pas këtyre fjalëve i ka thënë të akuzuarit 

që të mos e lëshojë sallën. Në pyetjet e parashtruara nga ana e gjykatës, dëshmitari deklaroi se : në sallë 

përveç meje, gjyqtares, prokurorit, të akuzuarit, ka qenë edhe I.B. Unë nuk e kam dëgjuar E. duke i thënë 

prokurorit se “nuk qëndron fakti se i kam 16 vepra”. 

 

 3.1.7 Dëshmitari I.B., gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 07.06.2019, duke u përgjigjur në 

pyetjet e parashtruara fillimisht nga prokurorit të shtetit ka deklaruar se: me datë 08.06.2016 kam qenë në 

gjykatë në Dragash në një çështje penale lidhur me një motor. Është mbajtur gjykimi, E. është ngritur në 

këmbë dhe i ka thënë prokurorit të çështjes, këtu të dëmtuarit se “nuk jam i kënaqur me ty, “ki me pa se 

kush është E.Q.”, dhe e ka lëshuar seancën. Gjyqtarja na ka thënë që të rrimë në sallë, por E. ka dalë. Në 

pyetjet e parashtruara nga ana e të dëmtuarit, dëshmitari ka deklaruar se para këtyre fjalëve ka pasur edhe 

fjalë tjera fyese dhe ofenduese, duke iu drejtuar me gisht prokurorit B.S.. Në pyetjet e parashtruara nga ana 

e mbrojtësit të akuzuarit av. A.J., dëshmitari ka deklaruar se : fjalët fyese dhe ofenduese nuk më kujtohet 

pas se kanë kaluar 2 vite, por e di se e ka sharë. Në sallë kam qenë unë, R.Q., E.Q., D.S., A.S.dhe në atë 

moment ka qenë edhe H.Q., por nuk është mbajtur procesverbali . Në pyetjet e parashtruara nga ana e 

gjykatës, dëshmitari deklaroi se : E. ka dalë nga salla bashkë me D.S., ndërsa ne të tjerët kemi mbetur në 

sallë, pasi gjyqtarja tha mos dilni jashtë, ka ftuar një patrullë të policisë për ta arrestuar E., ne kemi mbetur 

në sallë dhe pas 5 minutave na ka liruar edhe neve gjyqtarja. Prezent ka qenë edhe sekretarja juridike. Në 

atë seancë e kam pranuar fajësinë që të mos humbi kohë në gjykatë pas  udhëzimit të prokurorit të shtetit në 

këtë rast.  

 

3.2. Provat materiale 
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  3.2.1 Nga leximi i raportit  të i oficerit  Q.N.  me   numër PK .nr.9346 të  dt. 08.06.2016, me 

numër të rastit 2016-GD-117,gjykata ka vërtetuar faktin se në këtë raport janë përshkruar veprimet 

hetimore të ndërmarra nga oficeri policor Q.N. 

 

3.2.2 Nga leximi i raportit fillestar i incidentit  me nr. të rastit 2016-GD-117 të dt. 08.06.2016, 

gjykata ka vërtetuar faktin se në këtë raport janë përshkruar veprimet hetimore nga oficeri Q. dhe 

mbikëqyrësi H.I.  me nr. PK8107, duke  bërë intervistimi e viktimës si dhe intervistimi e të dyshuarit. 

 

 3.2.3 Nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor P.nr.161/15, e mbajtur në GJTH në Dragash me dt. 

04.05.2016 , Gjykata ka vërtetuar faktin se i akuzuari E.Q. , ka qenë palë e dëmtuar në lëndën penale ndaj 

të akuzuarit I.B., K-Dragash , i akuzuar për shkak të veprës penale të mashtrimit nga neni 335 par.1 të 

KPRK-ës dhe se i njëjti si i dëmtuar është dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit . 

  

3.2.4 Nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor P.nr.161/15, e mbajtur në GJTH në Dragash me dt. 

08.06.2016 , Gjykata ka vërtetuar faktin se në këtë procesverbal pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor për 

shkak të përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të dt. 08.04.2016 , për shkak të përfundimit të orarit të punës 

dhe caktimit të seancës tjetër me dt. 14.07.2016  dhe nënshkrimit të procesit nga palët në procedurë është  

bërë konstatimi  nga gjyqtarja e rastit lidhur me kanosjen që i është bërë nga i dëmtuari E.Q.. Prokurorit të 

shtetit, duke u njoftuar prokurorin e shtetit se ka të drejtë që të ndërmerr veprime ligjore  - paraqitja rastit 

në polici , prokurori.   

 

3.2.4  Nga informacionet e personit të lëshuar nga policia e Kosovës e punuar në  muajin 11 

(njëmbëdhjetë) 2017 ,të siguruar nga i dëmtuari , Gjykata nuk e  ka vërtetuar faktin se i akuzuari ka 16 

dosje penale .  

 

3.2.5.  Nga Aktgjykimit i Gjykatës Themelore në Prizren  P.nr.1367/16  i dt. 24.10.2016,  gjykata ka 

vërtetuar faktin se i akuzuari E.Q., për veprën penale të kanosjes nga neni 185 par.3 të KPRK-ës, është  

dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 1(një ) viti , i cili dënim nuk do të ekzekutohet  në afatin prej 

2 (dy ) vitesh ,nëse i pandehuri nuk kryen vepra të re penale tjera  nga dita  e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

3.3. Mbrojtja e të akuzuarit 

 

3.3.1 I akuzuari E.Q., gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale me të 

cilën ngarkohet, ndërsa në mbrojtjen e tij ka deklaruar se pas konsultimit me mbrojtësin e tij  ka vendosur 

të mbrohet në heshtje.  

 

 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”. 

Ndërsa sipas par.3 vepra penale e kanosjes  kryhet “kur vepra penale nga par.1 ose 2 i këtij neni kryhet 

ndaj personit zyrtar ne lidhje me punën apo pozitën e tij ose ndaj personave ose kur vepra kryhet nga 

kryesi i cili vepron si anëtar i grupit ,kryesi dënohet me burgim prej 6 (gjashtë ) muaj deri ne 5 (pesë) vjet. 

 

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. 
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- 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. 

 

Pra sipas par. 3 të kësaj dispozite  si formë  e kualifikuar e cila  merr karakterin rëndues për shkak se 

kanosja  serioze i drejtohet personit zyrtar lidhur me punën e tij a me pozitën e tij. Pra vepra penale 

konsiderohet se kryhet nëse personit zyrtar i drejtohet kanosja se do të dëmtohet , se do të privohet nga jeta  

se do t’i shkaktohet lëndim i rëndë trupor , se do të rrëmbehet , se do të privohet nga liria , se do të 

dëmtohet me armë zjarri , eksplozivi apo ndonjë mjetë tjetër i rrezikshëm për ta dëmtuar jetën dhe 

shëndetin. ,  

 

 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: ditën kritike  me datë 08.06.2016 rreth orës  16,oo, pas nënshkrimit 

të procesverbalit  në lëndën P.nr.161/15, ku i pandehuri E.Q., ka qenë palë e dëmtuar në procedurë  

drejtohet ka prokurori i shteti , duke e kanosur me fjalët se do të kërkoj përjashtimin e juaj se nuk keni qenë 

korrekt , i tërhiqet vërejtja nga gjyqtarja por i njëjti vazhdon duke i thënë “ki me pa se kush është E.Q. “ 

edhe i njëjti edhe për kundër kërkesës së gjyqtares të mos largohet i njëjti largohet nga gjykatorja bashkë 

me dëshmitarin A.S., largohet edhe nga institucioni. Ky fakt është vërtetuar edhe nga deklarata e 

dëshmitares S.K., e cila  gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me dt. 18.04.2019 , në pyetjet e parashtruara 

ka theksuar se mbetem në tërësi pranë asaj qe është konstatuar me datë 08.06.2016 ,në procesverbalin e 

shqyrtimit gjyqësor. Procesverbali është nënshkruar, kemi marr procesverbalin, kanë qenë prezent 

prokurori i shtetit, I.B. si i pandehur, dëshmitarët D.S., A.S. dhe R.Q.. Në ato momente unë dëgjova dhe 

pash këtu E.Q., i cili u drejtua kah prokurori i shtetit duke iu kanosur me fjalët se do te kërkoj përjashtimin 

e juaj se nuk keni qene korrekt. Në këto momente unë kam tërhequr vërejtjen palës së dëmtuar, por i njëjti 

vazhdon duke thënë “ki me pa se kush është E.Q.” dhe i njëjti edhe përkundër kërkesës sime që të mos 

largohet nga gjykatorja, ai së bashku me dëshmitarin A.S. largohen jo vetëm nga gjykatorja por edhe nga 

institucioni. Çdo gjë që e kam dëgjuar është i konstatuar në procesverbal, i cili është pjesë e shkresave të 

lëndës., të cilës deklaratë duhet ti falet besimi i plotë për shkak se kuptimplote dhe deklarata e saj është në 

harmoni edhe me konstatimet në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor P.nr.161/15,  i mbajtur në Gjykatën 

Themelore – Dega në Dragash  me datën 08.06.2019. Ky fakt jokontestues është vërtetuar edhe nga 

deklarata e të dëmtuarit B.S., në cilësinë e dëshmitarit i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me 

dt.19.03.2019 , ka theksuar se  mbetem në tërësi pranë deklaratës së dhënë në shqyrtim gjyqësor të datës 

20.03.2018, ku e kam thënë edhe më herët se si prokuror i çështjes sipas radhës për të përfaqësuar lëndën e 

gjykimit në GJTH  në Prizren- Dega Dragash, pas përfundimit faktikisht me rastin e nënshkrimit të 

procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor pas nënshkrimit nga unë të procesverbalit në afërsi të tavolinës ku 

kam qenë unë ,me kërkesën e sekretares juridike ka ardhur këtu edhe i akuzuari që ta nënshkruaj 

procesverbalin dhe me atë rast më është drejtuar me fjalët kërcënuese duke më drejtuar gishtin dhe duke më 

thënë “ ki me pa se kush është E.Q.”, kjo është mënyra se si më është kërcënuar. Po ashtu ky fakt është 

vërtetuar edhe nga deklarata e dëshmitarit  R.Q., gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 07.06.2019, 

në pyetjet e parashtruara ka deklaruar se: me datë 08.06.2016 kam qenë në gjykatë në Dragash, si 

dëshmitar në një rast të I.B. si i pandehur dhe E.Q. si i dëmtuar  lidhur me një motor. Unë  kam dëgjuar E. 

duke i thënë “ki me pa se kush është E.Q.”, dhe pas këtyre fjalëve e ka lëshuar sallën. Edhe dëshmitari  

I.B., gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 07.06.2019, i cili në pyetjet e parashtruara ka deklaruar 

se: me datë 08.06.2016 kam qenë në gjykatë në Dragash në një çështje penale lidhur me një motor. Është 

mbajtur gjykimi, E. është ngritur në këmbë, dhe i ka thënë prokurorit të çështjes, këtu të dëmtuarit se “nuk 

jam i kënaqur me ty, ki me pa se kush është E.Q.”, dhe e ka lëshuar seancën. Pra  gjykata nga provat e 

administruara dhe  dëshmitë e dëshmitarëve ka konstatuar  vetëm  faktin jokontestues se i akuzuari i E.Q. , 

si palë e dëmtuar ti jetë drejtuar të prokurorit të shtetit  - të  dëmtuarit B.S.  me fjalët “ki me pa se kush 
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është E.Q.”, mirëpo me asnjë provë bindëse nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se kjo 

kanosje ka qenë serioze duke e  paralajmëruar të dëmtuarin me të keqen që do që do ti shkaktohet në 

kuptim të kanosjes së trupit apo jetës së prokurorit të shtetit  këtu të dëmtuarit B.S., 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 sigurtë mund të vërtetohet se këto veprime nuk 

përbëjnë dhe nuk mund të cilësohen në kuptim të veprës penale e cila i vihet në barrë. kuptim .   

 

 Gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjatë administrimit të provave, ka pasur edhe deklarime tjera nga 

dëshmitarët e propozuar nga prokuroria si deklarata e dëshmitarit  A.S. , i cili në pyetjet e parashtruara ka 

deklaruar: se gjatë asaj seance ishte një diskutim mes prokurorit dhe palës se dëmtuar që ishte në pyetje për 

16 vepra penale, pala e dëmtuar kishte një dokument nga shërbimi policor i Kosovës ,me të cilën e 

dokumentonte se nuk i kishte ato 16 vepra, aty ja prezanton dokumentin prokurorit, prokurori nuk e ka 

njohur atë dokument e nuk e di pse, tani pala e dëmtuar ka kërkuar nga prokurori se nuk është ky E.Q. i 

ngarkuar me 16 vepra penale pra diskutimi kishte të bënte me atë që i dëmtuari insistonte se “nuk jam unë 

ai personi me 16 vepra penale. Gjithashtu edhe  dëshmitari D.S., në shqyrtimit gjyqësor  duke u përgjigjur 

në pyetjet e parashtruara fillimisht nga prokurorit të shtetit ka deklaruar se: më kujtohet që me datën 

08.06.2016 kemi qenë në gjykatë në Dragash, kam qenë i ftuar si dëshmitarë, isha  jashtë sallës në korridor, 

në një moment del një zonjë nga salla dhe më thotë se çka po pritni këtu , i them se jam si dëshmitar i ftuar 

për atë edhe po pres të dëshmoi, e cila më pas më ka thënë se ka përfunduar gjykimi dhe mund të shkoni. 

Unë doja ta vërtetoja se kur duhet të vijë për seancën tjetër, kam  hyrë në sallë,  aty ishin duke debatuar 

prokurori dhe E.Q. rreth  16 veprave, ku E. thoshte se unë nuk i  kam 16 vepra, e  që gjykata i konsideron si 

jo relevantë në këtë procedurë penale ashtu që do të ndikonin që gjykata të vërtetoj ndonjë gjendje tjetër 

faktike apo të merr vendim tjetër . 

 
 Gjykata pasi ka vlerësuar dhe analizuar deklaratën e të akuzuarit i cili ju ka drejtuar tani të dëmtuarit 

“ se ki me pa se kush është E.Q. “ pra pa e definuar kuptimin e saj se çka do të ndërmerr i  akuzuari , si 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 përkundër faktit se i dëmtuari ka qenë në pozitën e prokurorit vetëm fakti se ju 

kanë 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 kur është larguar vetëm 

i ka thënë fjalët por nuk i ka thënë “ pritem se do të shihemi, do të takohemi etj , e fakti se i ka thënë se ke 

me pa se kush është E.Q., nuk nënkupton se ai e ka kanosur në kuptim që të dëmtuarit 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 shprehur pakënaqësi në të 

dëmtuarin- prokurorin gjatë shqyrtimit gjyqësor lidhur me  të kaluarën e tij kriminale edhe pse ka qenë palë 

e dëmtuar, 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 këti 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 E.Q. e ka liruar nga akuza për veprën penale të 

kanosjes nga neni 185 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, të përshkruar si në dispozitivë të këtij 

aktgjykimi.,  

 

6. Vendimi per lirimin e te akuzuarit nga akuza  
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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 E.Q.  ,i akuzuar për veprën penale siç është përshkruar ne 

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. 73/19    të dt. 12.07.2019 

 

 

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 .    

     

 

 

 
 


