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Pml.nr.45/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit R.Sh., për shkak të veprës penale krime lufte 

kundër popullatës civile sipas nenit 142 lidhur me nenin 22 të Ligjit Penal të ish RSFJ, aktualisht i 

ndëshkueshëm sipas neneve 152 dhe 31 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitura nga mbrojtësi i të dënuarit kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të Rënda P.nr.181/2016 të datës 03.07.2019 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti Special APS.nr.14/2019 të datës 

26.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur, më 02 mars 2020, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

        Me miratimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit R.Sh. dhe 

sipas detyrës zyrtare, anulohen aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti për 

Krime të Rënda P.nr.181/2016 i datës 03.07.2019 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës-

Departamenti Special APS.nr.14/2019 i datës 26.11.2019 dhe çështja i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rivendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

 

        Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

P.nr.181/2016 të datës 03.07.2019, të dënuarin R.Sh., e ka shpallur fajtor për veprën penale krime 

lufte kundër popullatës civile sipas nenit 142 lidhur me nenin 22 të Ligjit Penal të ish RSFJ, 

aktualisht i ndëshkueshëm sipas neneve 152 dhe 31 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 14 (katërmbëdhjetë) vite, në të cilin dënim është llogaritur koha e 
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kaluar në paraburgim prej datës 24.05.2019 e tutje. I dënuari është obliguar në pagesën e 

paushallit gjyqësor në shumë prej 500 €, si dhe shumën prej 50 € në fondin për kompensimin e 

viktimave të krimit, kurse pala e dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike është 

udhëzuar në kontest civil.  

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti Special, me aktgjykimin APS.nr.14/2019 e datës 

26.11.2019, ka aprovuar pjesërisht ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe sipas detyrës zyrtare ka 

ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me kualifikimin juridik të veprës 

penale dhe vendimin për dënimin, në atë mënyrë që ka konstatuar se në veprimet e të dënuarit 

janë manifestuar elementet e veprës penale krime të luftës kundër popullsisë civile sipas nenit 142 

lidhur me nenin 22 të Ligjit Penal të ish RSFJ, lidhur me nenin 3 (1a) të Konventës së IV të 

Gjenevës dhe për këtë vepër penale i ka shqiptuar dënim burgimi në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) 

vite. Pjesa tjetër e aktgjykimit ka mbetur e pandryshuar, kurse ankesa e përfaqësuesit të palës së 

dëmtuar është refuzuar si e pabazuar. 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i të 

dënuarit, av. Natal Bullakaj nga Suhareka, për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta 

aprovojë si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, ti anulojë aktgjykimet e kundërshtuara  

dhe lëndën ta kthej në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë, apo të ndryshojë aktgjykimet e 

kundërshtuara dhe të dënuarit ti zbus dënimin e shqiptuar nën minimumin e paraparë ligjor. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.29/2020 të datës 

14.02.2020, ka propozuar që kërkesa e mbrojtësit të të dënuarit të refuzohet si e pabazuar. 
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        Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit thekson se me aktgjykimet e kundërshtuara është shkelur 

ligji penal në dëm të të dënuarit për faktin se është shpallur fajtor dhe është dënuar për veprën 

penale krime të luftës kundër popullsisë civile sipas nenit 142 lidhur me nenin 22 të Ligjit Penal të 

ish RSFJ lidhur me nenin 3 (1a) të Konventës së IV të Gjenevës e gjithashtu e dënueshme edhe 

sipas nenit 152 lidhur me nenin 31 të KPRK-së edhe pse nga provat e administruara dhe që 

gjenden në shkresat e lëndës rezulton se në veprimet e të dënuarit nuk janë formuar elementet e 

veprës penale për të cilën i dënuari është shpallur fajtor dhe është dënuar. Gjykata e shkallës së 

parë me rastin e shpalljes së aktgjykimit nuk ka arsyetuar faktet vendimtare që përbëjnë figurën e 

veprës penale dhe emërtimin ligjore të saj. Me rastin e shpalljes fajtor të të dënuarit nuk janë 

vlerësuar drejt të gjitha rrethanat dhe faktet që kishin me ndikuar në fajësinë e të dënuarit, kurse 

dënimi i shqiptuar pa u vërtetuar fajësia duke mos marrë për bazë provat shfajësuese është në 

kundërshtim me ligjin penal pasi që nuk janë vlerësuar të gjitha rrethanat që do të ndikonin në 

vendim të drejtë dhe të ligjshëm. 

 

        Pretendohet se shkeljet e gjykatës së shkallës së parë nuk janë sanuar nga ana e gjykatës së 

shkallës së dytë, meqë edhe kjo gjykatë ka gjetur dhe konstatuar se nuk ka mundur të qëndroj 

kualifikimi ligjor sipas gjykatës së shkallës së parë dhe zyrtarisht ka bërë kualifikimin e veprës 

penale siç është përshkruar në dispoztivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë. Me këtë 

pretendohet se gabimisht është aplikuar ligji më i favorshëm sepse procedura dhe rrjedha e 

gjykimit në gjykatën e shkallës së parë është bërë bazuar në kualifikimin e aktakuzës dhe në këtë 

mënyrë pretendohet se gjykata e shkallës së dytë ka bërë shkelje të ligjit penal dhe shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale. Gjykata e shkallës së dytë në vend që ti eliminoj 

shkeljet dhe lëndën ta kthej në rivendosje duke shkelur ligjin penal bënë rikualifikimin e veprës 

penale krime të luftës kundër popullsisë civile sipas nenit 142 lidhur me nenin 22 të Ligjit Penal të 

ish RSFJ lidhur me nenin 3 (1a) të Konventës së IV të Gjenevës. Megjithatë, sipas rikualifikimit 

ligjor kjo dispozitë inkriminon urdhërdhënësin, por gjykata e shkallës së dytë askund nuk gjen 

prova që vërtetojnë se i dënuari te ketë pasur pozitë udhëheqëse – urdhërdhënës, përveç faktit se 

ka qenë ushtar i thjeshtë, kurse pohimet se natën kritike kinse i dënuari si udhëheqës i grupit ka 

qenë në shtëpinë e të dëmtuarit është një sajim dhe trillim jo vetëm i të dëmtuarve por edhe 

përshkrim i gabuar i bërë nga organi i ndjekjes. 
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        Veprimi i gjykatës së shkallës së dytë përkitazi me rikualifikimin dhe ricilësimin e veprës 

penale është bërë në shkelje të ligjit penal në dëm të të dënuarit, pasi që kjo gjykatë nuk ka 

zbardhur çështjen e bashkëkryerjes eventuale respektivisht nuk është lëshuar në vërtetimin e faktit 

se kjo vepër e supozuar a është kryer vetëm apo në bashkëkryerje, kush ishte udhëheqës apo 

komandanti i grupit, nga kush ishte urdhëruar kryerja e kësaj vepre penale. Gjykata e shkallës së 

dytë ka marrë si të vërtetuar gjendjen faktike nga ana e gjykatës së shkallës së parë edhe pse për 

vërtetimin e gjendjes reale faktike çështja është dashur të kthehet rivendosje me qëllim të 

eliminimit të lëshimeve dhe shkeljeve të bëra nga ana e gjykatës së shkallës së parë. 

 

        Ndryshimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë përkatësisht aprovimi i pjesërishëm i 

ankesës dhe zbutja e dënimit është bërë me shkelje të ligjit penal në dëm të të dënuarit pasi që me 

ndryshimin e vendimit për dënimin gjykata e shkallës së dytë është munduar të balancoj shkeljet 

dhe lëshimet e gjykatës së shkallës së parë, ashtu që në vend të ndryshimit të vendimit për dënimit 

është dashur që lëndën ta kthej në rivendosje ngase shkeljet dhe lëshimet kanë mundur të 

eliminohen vetëm në rigjykim të rastit.   

 

        Më tutje në kërkesë pretendohen shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të 

përcaktuar me dispozitën e nenit 384 par.1 dhe 2 të KPPK-së, ngase gjykata e shkallës së parë nuk 

ka dhënë arsye të qarta për faktet vendimtare për kryerjen e veprës penale nga i dënuari 

përkatësisht nuk janë paraqitur rrethanat lidhur me veprimet inkriminuese të të dënuarit që e 

përbëjnë figurën e veprës penale. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë ka kundërthënie në 

mes të dispozitivit dhe arsyetimit të aktgjykimit, kurse aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë jo 

vetëm që nuk i eliminon këto shkelje të gjykatës së shkallës së parë por nuk lëshohet fare në 

vërtetimin e pretendimeve ankimore, siç janë se gjatë shqyrtimit fillestar dhe gjatë shqyrtimit 

gjyqësor nuk është shënuar në procesverbal deklarimi i të dëmtuarit A.P., kur ka deklaruar se “... 

e di se R.Sh., ka mundur të mos jetë fajtor, por ai duhet të na ndihmoj ta gjejmë kryerësin...”. 

Shkelje të dispozitave të procedurës penale pretendohet se gjykata e shkallës së parë ka bërë po 

ashtu edhe përkitazi me dëshmitarin Sh.P., i cili para dhënies së dëshmisë ka qenë në të gjitha 

gjykimet dhe pastaj dëshmisë së tij i ka besuar. Gjykata e shkallës së parë nuk ka ndërmarrë 

veprim në drejtim të kërkimit të fakteve incizimeve të bëra të dëshmitarëve nga i dëmtuari Z.P., i 

cili në gjykatë ka pranuar se ka bërë incizimin e dëshmive. Kurse shkelja tjetër është përkitazi me 

letrën referuese të cilën Prokuroria Speciale ia dërgon trupit gjykues të gjykatës së shkallës së parë 
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dhe palëve tjera për faktin se një dëshmitar anonim ka shprehur gatishmëri për të dëshmuar nëse i 

ofrohet siguri, kurse identiteti i tij ka qenë i njohur për prokurorinë dhe gjykatën, megjithatë, nuk 

është parë e arsyeshme të merret deklarimi i tij.  

 

        Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 

 

        - kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e bazuar. 

        Gjykata Supreme e Kosovës, konstatoj se janë të bazuara pretendimet të paraqitura nga 

mbrojtësi i të dënuarit se aktgjykimi i shkallës së parë përmban shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale për faktin se, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk përmban arsyetim 

lidhur me ekzistimin e veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të dënuarit. Për më tepër, shkeljet 

e theksuara më lartë nuk janë eliminuar me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë i cili 

gjithashtu është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 

par.1 nënpar.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së.  

        Bazuar në arsyetimin e gjykatës së shkallës së parë del se janë të bazuara pretendimet e 

paraqitura në kërkesë se nuk janë dhënë arsye përkitazi me ekzistimin e veprës penale dhe 

përgjegjësisë penale të të dënuarit dhe posaçërisht fakti i veprimit të të dënuarit dhe se veprimi i tij 

a kishte të bënte me dhënien e urdhrit apo kishte zbatuar ndonjë urdhër që ndaj popullatës civile të 

veprohej në kundërshtim me dispozitën e nenit 142 të ish LPJ-së, përkatësisht marrjen peng të 

civilëve.  

 

        Gjykata e shkallës së parë nuk ka arsyetuar se si janë manifestuar elementet e veprës penale siç 

është përcaktuar me dispozitën e nenit 142 të ish LPJ-së “Kush duke shkelur rregullat e së drejtës 

ndërkombëtare gjatë kohës së luftës, të konfliktit të armatosur ose okupacionit urdhëron që kundër 

popullatës civile të bëhen vrasje, tortura,... marrje peng e njerëzve..., ose kush kryen ndonjë nga 

veprat e lartpërmendura”.  
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        Gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e saj nuk ka dhënë arsyetim përkitazi me pozitën e 

të dënuarit se i njëjti a ka pasur ndonjë pozitë në hierarkinë ushtarake në vendin dhe kohën kur ka 

vepruar dhe më konkretisht rolin e tij në ditën kritike edhe pse nuk ishte kontestues rrethana se i 

njëjti ishte pjesëtar i UÇK-së. Megjithatë, për tu realizuar figura e veprës penale për të cilën është 

shpallur fajtor është e domosdoshme që të plotësohen dy kushte dhe atë: së pari do të duhej qartazi 

të definohej se kryerësi të jetë personi i cili kishte dhënë urdhër që nënkupton një pozitë më të 

lartë të tij në raport me personat që zbatojnë urdhrin, përkatësisht do të duhej të definohej 

saktësisht urdhërdhënësi për të vepruar kundër popullatës civile më konkretisht ndaj të dëmtuarit, 

apo që i dënuari të ketë zbatuar një urdhër të marrë nga eprorët e tij. Në rastin konkret këto dy 

elemente qenësore të kësaj vepre penale kanë mbetur të papërcaktuara dhe kjo është në 

disharmoni edhe me dispozitvin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë meqë nuk janë 

përshkruar aspektet e veprimit të të dënuarit dhe me këtë kanë mbetur të papërcaktuara elementet 

esenciale të veprës penale për të cilin i dënuari është shpallur fajtor. Bazuar në dispozitivin e 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë fakti se në ngjarjen kritike përveç të dënuarit ishin edhe 

5-6 pjesëtar tjerë të UÇK-së të paidentifikuar nuk e bën të dënuarin në asnjë rrethanë apriori si 

udhëheqës të këtij grupi dhe aq më tepër person që kishte dhënë urdhra personave të tjerë, siç 

konkludohet nga aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe i aprovuar nga ana e gjykatës së 

shkallës së dytë.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

parë është kundërthënës me vetveten, meqë përderisa në faqen 30 të aktgjykimit theksohet se: 

“Mënyra e kryerjes së veprës penale krime lufte përbëhet në dhënien e urdhrave për zbatimin e 

veprimeve të ndaluara ose në kryerjen e veprimeve të tilla”, megjithatë në asnjë pasus të 

aktgjykimit të saj nuk e vlerëson dhe nuk e zgjidh dilemën se a janë vërtetuar këto elemente edhe 

vet të cituara nga kjo gjykatë dhe nga kjo del se arsyetimi i tillë ishte në disharmoni të plotë me 

dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë përkitazi me ekzistimin e veprës penale 

dhe përgjegjësisë penale të të dënuarit. 

 

        Në  rastin konkret duke u bazuar në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë nuk 

janë theksuar elementet e kësaj vepre penale së pari se si ka vepruar i dënuari përkatësisht a ka qenë 

personi që ka urdhëruar apo ka zbatuar urdhrin për të vepruar ndaj të dëmtuarit.  
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        Në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është përshkruar se “...kanë shkuar 

tek shtëpia e tij dhe e kanë privuar nga liria...”, mirëpo, duke marrë parasysh se dispozita e nenit 142 

të ish LPJ-së, ka përcaktuar se objekt mbrojtës i kësaj vepre penale është popullata civile përkatësisht 

popullata që në asnjë formë nuk është e involvuar në konfliktin e armatosur dhe se vepra penale kryhet 

në mënyrë alternative, përkatësisht ekzistojnë disa forma të kryerjes së saj, megjithatë nuk është 

përcaktuar se ndër format e veprimit është edhe privimi nga liria, kurse pikërisht për këtë veprim është 

shpallur fajtor i dënuari.   

        Nga të gjitha këto, Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se aktgjykimi i shkallës së parë 

është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënpar.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së, të cilat shkelje nuk janë eliminuar me 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë dhe me këtë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e 

bazuar, që rezultoi me marrjen e vendimit për anulimin e aktgjykimeve të kundërshtuara dhe 

shqyrtim të serishëm të kësaj çështje. 

        Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e dhëna në këtë 

aktgjykim dhe të administroj provat ekzistuese e sipas nevojës edhe prova tjera e pas kësaj të marr 

një vendim të drejtë dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo juridike. Në rend të parë duhet të 

eliminoj paqartësitë e zhvillimit të ngjarjes, përkatësisht të vërtetoj hollësisht dhe saktësisht 

mënyrën e veprimit të të dënuarit, përkatësisht të sqarohet në mënyrë të plotë dhe të drejtë forma e 

veprimit të tij se a ka qenë personi që ka dhënë urdhra apo personi që ka zbatuar urdhëratë për 

veprimet e ndërmarra kundër popullatës civile dhe më konkretisht ndaj të dëmtuarit, meqë këto 

paraqesin elementet qenësore të figurës së veprës penale krime të luftës kundër popullatës civile të 

ndëshkueshme sipas dispozitës së nenit 142 të ish LPJ-së, meqë me aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë, nuk rezulton se janë qartësuar dhe arsyetuar mjaftueshëm.  

        Nga sa u parashtrua më lartë del se pretendimet e theksuara në kërkesat për mbrojtjen e 

ligjshmërisë ishin të bazuara, andaj Gjykata Supreme e Kosovës në kuptim të nenit 438 par.1 pika 

1.2 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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