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                PA1.nr.1072/2019 

 NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin penal 

të përbërë nga gjyqtarët Gani Zabeli, kryetar i kolegjit, Afrim Shala dhe Shqipe 

Qerimi, anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Kimete 

Veseli, si procesmbajtëse, në çështjen penale ndaj të akuzuarit E.Q. nga fshati ..., 

Komuna e Dragashit, për shkak të veprës penale kanosja nga neni 185 paragrafi 3 

lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke 

vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.nr.1394-1/2016, të datës 29 korrik 2019, të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, P.nr.73/2019, të datës 22 korrik 2019, 

në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 19 nëntor 2019, mori këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë, P.nr.73/2019, i datës 22 korrik 2019, 

VËRTETOHET.  

 

 

A r s y e t i m  

 

 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë, me aktgjykimin e lartcekur, të akuzuarin E.Q., në 

bazë të nenit 364 paragrafi 1 nën-paragrafët 1.1. dhe 1.3. të Kodit të Procedurës Penale 

(KPP) e ka liruar nga akuza për shkak të veprës penale kanosja nga neni 185 paragrafi 

3 lidhur me paragrafin 1 të KPRK.   

I dëmtuari B.S. për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest 

civil. 

Shpenzimet e procedurës penale është vendosur që të paguhen nga mjetet buxhetore të 

gjykatës. 
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Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë Prokuroria Themelore në 

Gjakovë, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, si dhe 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, duke i propozuar Gjykatës së 

Apelit të Kosovës që ankesën ta aprovoj si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e ankimuar ta 

ndryshoj, ashtu që të akuzuarin E.Q. ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit ose 

aktgjykimin e ankimuar ta anuloj dhe çështjen ta kthej në rigjykim dhe vendim. 

Përgjigje në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, ka paraqitur mbrojtësi i të 

akuzuarit, avokati A.J., duke i propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës që ankesa e 

lartcekur të refuzohet si e pabazuar, kurse aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/II.nr.1088/2019, të datës 30 

gusht 2019, ka propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore 

në Gjakovë, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, ashtu që i akuzuari E.Q. të 

shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit ose aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe kjo 

çështje penale t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendim. 

Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pasi mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj 

shkresat e lëndës dhe analizoj aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 394 paragrafi 

1 të KPP, konstatoj se :  

- ankesa është e pabazuar.  

Në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë theksohet se gjykata e shkallës së 

parë me rastin e marrjes së aktgjykimit lirues ndaj të akuzuarit, ndër të tjera ka cekur 

fjalët me të cilat ju ka drejtuar i akuzuari të dëmtuarit“ki me pa se kush është E.Q.”, pa 

e definuar kuptimin e saj se çka do të ndërmerrte i akuzuari dhe bazuar në dispozitën 

ligjore se kanosja duhet të jetë serioze, se do t’i shkaktohet ndonjë e keqe, duke bërë 

qoftë edhe me ndonjë gjest për të keqen që do t’i 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 përcjell me asnjë veprim apo gjest se si ka për të ndodhur ajo e keqe, 

apo çfarë do të ndërmerrte i akuzuari, nuk mund të konsiderohet kanosje..., prandaj të 

akuzuarin e ka liruar nga akuza. Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar gabimisht 

gjendjen faktike, duke marrë aktgjykim lirues për të akuzuarin, pasi që nga provat 

personale, respektivisht nga deklarimi i dëshmitares S. K. e cila kishte qenë gjyqtare 

dhe në sallë të gjykimit i akuzuari e kishte kanosur të dëmtuarin me fjalët “ki me pa se 

kush është E.Q.” dhe pastaj përkundër urdhrit të saj që i akuzuari të mos largohet nga 

salla, i akuzuari është larguar nga aty. Fakti se i akuzuari e ka kryer veprën penale të 

kanosjes ndaj të dëmtuarit vërtetohet edhe nga dëshmitari R.Q. dhe I.B., si dhe nga 

provat tjera materiale. Kështu që duke i pasur parasysh të gjitha të lartcekurat, gjykata 

e shkallës së parë gabimisht ka konstatuar se vepra  për  të  cilën është akuzuar i 

akuzuari E.Q. nuk përbën vepër penale, pasi që veprimi i tij ka shkaktuar ankth dhe 

frikë tek i dëmtuari, për çka një situatë të tillë e kishte vërejtur edhe dëshmitarja S. K.. 
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Andaj, duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, Prokuroria Themelore në Gjakovë i ka 

propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës si më lart. 

Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati A.J. në përgjigjen në ankesë ka deklaruar se 

aktgjykimi i ankimuar është përpiluar konform nenit 370 të KPP, i njëjti është i 

arsyetuar dhe argumentuar me provat e administruara gjatë procedurës penale, andaj 

edhe nuk qëndron pretendimi ankimor për shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale. Për vërtetimin e gjendjes faktike, gjykata e shkallës së parë kishte 

administruar provat e propozuara nga palët, si dhe ato sipas vërejtjeve të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës. Nga procesverbali i seancës së mbajtur në Gjykatën Themelore në 

Prizren, Dega në Suharekë më datë 4 maj 2016, shihet qartë që edhe pse i akuzuari 

E.Q. ishte në cilësinë e palës së dëmtuar në atë çështje penale, i dëmtuari pa kurrfarë 

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

16 lëndë dhe ngjashëm, kjo tek i akuzuari ka shkaktuar revolt dhe pakënaqësi, gjë që i 

njëjti edhe kishte kërkuar përjashtimin e prokurorit të shtetit-të dëmtuarit. Nga 

procesverbali i seancës në fjalë dhe nga provat tjera nuk vërtetohet se janë shkëmbyer 

fjalë fyese siç përmendet në aktakuzë. Dëshmitarja S. K.kishte theksuar se i akuzuari 

E.Q. vërtetë i ka shqiptuar fjalët “ki me pa kush është E.Q.”, mirëpo këtë me qëllim që 

të vërtetoj se nuk është e vërtetë se i akuzuari ka të kaluar kriminale dhe se i ka 16 

lëndë, si dhe me asnjë provë e as dëshmitarja S.K. nuk e ka vërtetuar se i akuzuari t’ia 

ketë bërë me gisht të dëmtuarit. Fjalët e lartcekura të të akuzuarit E.Q. nuk janë 

serioze, për faktin se me to nuk ceket se çfarë e keqe do ta godasë të dëmtuarin, andaj 

edhe në veprimet e të njëjtit nuk ekzistojnë elementet qenësore të veprës penale për të 

cilën është akuzuar. Andaj, duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, mbrojtësi i të 

akuzuarit, avokati A.J. i ka propozuar Gjykatës së Apelit të Kosovës si më lart. 

Sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës, pretendimet e 

paraqitura në ankesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë janë të pabazuara. Siç 

është cekur edhe më lart, Prokuroria Themelore në Gjakovë ankesën e ka paraqitur 

edhe për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 

paragrafi 1 nën-paragrafi 1.12. të KPP, pa përcaktuar konkretisht dhe saktësisht se ku 

qëndrojnë këto shkelje që janë bërë nga gjykata e shkallës së parë, duke ju referuar 

vetëm dispozitës së lartcekur ligjore. Sidoqoftë, dispozita e lartcekur ligjore e ka 

parashikuar si shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale rastin kur 

“aktgjykimi (i gjykatës së shkallës së parë) nuk është përpiluar në pajtim me nenin 370 

të KPP”. Lidhur me këtë, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës duke iu 

referuar këtij pretendimi ankimor konstaton se aktgjykimi i ankimuar nuk është 

përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, për shkak se i njëjti 

është përpiluar në harmoni me ligjin, përkatësisht në harmoni me nenin 370 të KPP. 

Aktgjykimi i ankimuar ka përmbajtje dhe formë të përcaktuar, ashtu siç parashihet në 

dispozitën e lartcekur ligjore. Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i qartë dhe i 

kuptueshëm, si dhe nuk është në kundërshtim me vetveten e as me arsyetimin e të 

njëjtit. Në arsyetim të aktgjykimit të ankimuar, gjykata e shkallës së parë ka paraqitur 
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arsye për çdo pikë të aktgjykimit, arsye këto bindëse dhe të mbështetura në baza 

ligjore, mbi të cilat ka nxjerr konkludimet e saj përkitazi me veprën penale dhe me 

përgjegjësinë penale të të akuzuarit E.Q.. Konkludimet e gjykatës së shkallës së parë 

në lidhje me faktet vendimtare në këtë çështje penale gjejnë mbështetje në prova të 

administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe të njëjtat janë të bazuara edhe 

në dispozitat përkatëse ligjore. Vlerësimi dhe analizimi i të gjitha provave është bërë 

në mënyrën e duhur, duke u mbështetur në dispozita ligjore dhe pas një vlerësimi dhe 

analizimi të tillë, gjykata e shkallës së parë ka nxjerrë konkludimet e caktuara lidhur 

me faktet vendimtare, që i referohen përgjegjësisë penale të të akuzuarit të lartcekur, 

me të cilat konkludime pajtohet edhe kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

Përveç këtyre, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës duke vepruar sipas 

detyrës zyrtare, në bazë të nenit  394 paragrafi 1 nën-paragrafët 1.1.-1.3. të KPP, 

konstatoj se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë as në shkelje tjera esenciale të 

dispozitave të procedurës penale.  

Në anën tjetër, sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit të Kosovës edhe 

gjendja faktike në këtë çështje juridike penale është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe 

të plotë, për faktin se me provat e administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor 

nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari E.Q. të këtë kryer 

veprën penale për të cilën është akuzuar. Në këtë çështje juridike penale, gjykata e 

shkallës së parë kishte administruar disa prova, ku në këtë drejtim kishte dëgjuar të 

dëmtuarin B.S. në cilësi të dëshmitarit, mandej dëshmitarët S. K., S. N., A.S., D. S., 

R.Q. dhe I. B., si dhe kishte administruar edhe disa prova materiale të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës. Pas administrimit dhe vlerësimit të të gjitha këtyre provave, gjykata 

e shkallës së parë kishte konstatuar se nuk është kontestues fakti se i akuzuari E.Q. i 

cili në atë çështje penale kishte cilësinë e palës së dëmtuar, t’i jetë drejtuar prokurorit 

të shtetit-tani të dëmtuarit B.S. me fjalët “ki me pa se kush është E.Q.”, mirëpo me 

asnjë provë bindëse nuk ishte vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se kjo kanosje 

ka qenë serioze, duke paralajmëruar të dëmtuarin me të keqen që do t’i shkaktohet në 

kuptim të kanosjes së trupit apo jetës së prokurorit të shtetit-të dëmtuarit. Në këtë 

mënyrë, gjykata e shkallës së parë kishte konstatuar se veprimet e përshkruara në 

aktakuzë sa i përket të akuzuarit e në prezencë edhe të fakteve tjera jo-kontestuese e që 

vërtetohen me provat e administruara, në mënyrë të sigurt mund të vërtetohet se këto 

veprime nuk përbëjnë dhe nuk mund të cilësohen në kuptim të veprës penale që i vihet 

në barrë të akuzuarit E.Q.. Gjithashtu, gjykata e shkallës së parë kishte konstatuar se i 

akuzuari E.Q. i kishte përdorur fjalët e lartcekura, mirëpo pa e definuar kuptimin se 

çka do të ndërmerrte i njëjti, ndërsa në dispozitën ligjore të nenit 185 paragrafi 1 të 

KPRK, është parashikuar se për t’u konsideruar vepër penale kanosja duhet të jetë 

serioze, se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe, duke e bërë qoftë edhe me ndonjë gjest për 

të keqen që do t’i ndodh, e që në rastin konkret i akuzuari vetëm kishte përdorur fjalët 

e lartcekura, por pa i përcjellë me ndonjë veprim apo gjest se si ka për të ndodhur ajo 

“e keqe”, apo çfarë do të ndërmerrte i akuzuari, kështu që edhe nuk mund të 
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konsiderohet kanosje, pasi që i akuzuari kur i ka thënë ato fjalë është larguar, mirëpo 

nuk i ka thënë se “pritëm se do të shihemi, do të takohemi, etj.”. Sipas vlerësimit të 

gjykatës së shkallës së parë, fakti se i akuzuari ka thënë “se ki me pa se kush është 

E.Q.” nuk nënkupton se ai e ka kanosur të dëmtuarin që do t’i shkaktoj ndonjë të keqe 

në kuptimin fizik.  Si rezultat i gjithë kësaj që u tha më lart, gjykata e shkallës së parë 

duke e zbatuar edhe parimin “In dubio pro reo” e kishte liruar të akuzuarin nga akuza, 

duke konkluduar se i akuzuari E.Q. i kishte thënë këto fjalë duke shprehur pakënaqësi 

në të dëmtuarin gjatë shqyrtimit gjyqësor në lidhje me të kaluarën e tij kriminale, edhe 

pse në atë çështje penale i akuzuari kishte qenë palë e dëmtuar, duke mos bërë asnjë 

gjest apo veprim në drejtim të kanosjes së të dëmtuarit. Andaj, duke u bazuar në këto 

që u thanë më lart, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës i vlerëson si të drejta 

përfundimet e gjykatës së shkallës së parë, përkitazi me faktet vendimtare në këtë 

çështje juridike penale, ngase me provat e administruara gjatë seancave të shqyrtimit 

gjyqësor nuk ka mundur të provohet përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se i akuzuari 

E.Q. ta këtë kryer veprën penale për të cilën është akuzuar, përkatësisht nuk ka 

mundur të provohet përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se në veprimet e të akuzuarit të 

jenë manifestuar të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale për të 

cilën është akuzuar. Kjo për faktin se në rastin konkret fjalët të cilat i kishte përdorur i 

akuzuari ditën kritike nuk kanë qenë të natyrës së tillë që do të mund të 

kualifikoheshin si kanosje në drejtim të të dëmtuarit, duke i pasur në konsideratë të 

gjitha ato që janë cekur më lart. Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

konstaton se duke u bazuar në nenin 185 të KPRK, “jo çdo kanosje mund të 

kualifikohet si vepër penale sipas dispozitës së lartcekur ligjore, mirëpo për t’u 

kualifikuar si vepër penale e kanosjes duhet që kryerësi ta kanos seriozisht të 

dëmtuarin me fjalë, vepra ose gjeste, duke i bërë me dije se do t’i shkaktoj një të keqe 

me qëllim të frikësimit ose shkaktimit të ankthit tek pala e dëmtuar”, gjë që në rastin 

konkret nuk është arritur që të vërtetohet përtej dyshimit të bazuar mirë së në veprimet 

e të akuzuarit E.Q. të jenë manifestuar elementet e lartcekura të veprës penale për të 

cilën i njëjti është akuzuar. Andaj, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

konstaton se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vepruar kur të akuzuarin E.Q. e ka 

liruar nga akuza, duke ju referuar edhe nenit 3 paragrafi 2 të KPP (parimi “In dubio 

pro reo”). Prandaj, duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, kolegji penal i Gjykatës së 

Apelit të Kosovës konstatoj se gjendja faktike në këtë çështje juridike penale është 

vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, kështu që edhe përkitazi me këtë bazë 

ankimore pretendimet e Prokurorisë Themelore në Gjakovë nuk qëndrojnë.  

Andaj, duke u bazuar në këto që u thanë më lart e në bazë të nenit 401 të KPP, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti i Përgjithshëm 
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PA1.nr.1072/19, më datën 19 nëntor 2019 

Bashkëpunëtorja profesionale,             Anëtarët e kolegjit:                Kryetar i kolegjit,                                                    

          Kimete Veseli                                 Afrim Shala                           Gani Zabeli 

      ________________                       _______________                ________________ 

                  

          Shqipe Qerimi 

                                                             ________________ 

 

 


