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praktika gjyq sore nga e drejta civile

e drejta sendore
AC-NR. 1928/2012

Lirimi dhe dor zimi i bodrumit do t  refuzohet, n se padit si nuk e ka poseduar at  
asnj her , nd rsa i padituri e ka n  posedim prej m  tep r se 20 vjet sh n  baz  t  mar-
r veshjes me banor t e tjer .

Nga arsyetimi 

Paditësi ka kërkuar që i padituri të detyrohet ta lirojë nga njerëzit dhe sendet si dhe t’ia 
dorëzojë bodrumin, i cili është dhënë në shfrytëzim së bashku me banesën në bazë të kon-
tratës nr. 1193/11245, datë 19.07.1983.

Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar, ngase pa-
ditësi nuk e ka pasur asnjëherë në posedim bodrumin kontestues, i cili është dhënë në posed-
im në bazë të marrëveshjes së arritur mes banorëve, më saktë, i padituri e posedon atë prej 
më tepër se 20 vjetësh në përputhje me nenin 104, lidhur me nenin 108 të Ligjit për Pronësinë 
dhe të Drejtat e tjera Sendore.

Gjykata e Apelit e Kosovës Prishtinë, në procedurën ankimore e ka refuzuar ankesën e pa-
ditësit, duke gjetur se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë 
gjendjen faktike, në bazë të së cilës i ka zbatuar drejt dispozitat ligjore të procedurës kon-
testimore dhe të drejtën materiale kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar.

Gjykata Supreme e Kosovës e refuzoi revizionin si të pabazuar, duke gjetur se edhe në nenin 
37 të LMTHPJ është parashikuar që pronari mund të kërkojë nga mbajtësi kthimin e sendit 
të përcaktuar individualisht, por ai duhet të provojë se mbi sendin kthimin e të cilit e kërkon 
ka të drejtën e pronësisë dhe se sendi gjendet në zotërimin faktik të të paditurit. Në rastin 
konkret paditësi nuk ka provuar se është pronar, por vetëm se është shfrytëzues i banesës dhe 
bodrumit. Paditësi vetë ka pranuar se nuk ka jetuar asnjëherë në banesë dhe bodrumin nuk 
e ka shfrytëzuar, prandaj, sipas nenit 29 par. 1 lidhur me nenin 7 të Ligjit për Marrëdhëniet 
Banesore, i cili parashikon që, nëse titullari ka pushuar së shfrytëzuari, atëherë ka pasur për 
detyrë që për këtë ta informojë dhënësin e bodrumit në shfrytëzim dhe të merret vesh me të 
për mënyrën e shfrytëzimit të bodrumit gjatë mungesës se tij.

(Gjykata e Apelit e Kosov s n  Prishtine, AC-nr. 1928/2012, dat  04.12.2013)
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kontest pune
AC- NR. 4098/2013

Pagesa n  em r t  pun s s  kaluar, duke llogaritur edhe 0.5% p r p rvoj n e pun s, nuk 
i takon padit sit, n se ky e ka n nshkruar aneks-kontrat n, n  baz  t  s  cil s pajtohet 
me pag n mujore bruto prej 2.700 €, ku p rfshihen t  gjitha shtesat e tjera.

Nga arsyetimi

Paditësi ka kërkuar që të detyrohet e paditura t’ia paguajë shumën prej 23.490€, në emër të 
punës së kaluar, duke llogaritur nga 0,5% në vit mbi pagën mujore bazë edhe për periudhën 
prej 01.01.2006 e deri më 31.12.2010, me kamatë ligjore.

Nuk është kontestuese se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura, me të cilën ka 
nënshkruar një aneks-kontratë, ku parashikohej që paga bruto e paditësit të jetë 2.700 €, duke 
i përfshirë të gjitha shtesat e tjera, pra edhe përvojën e punës prej 0.5%.

Gjykata e shkallës se pare ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit, me arsyetimin 
se ai, pas nënshkrimit të aneks-kontratës në datën 01.01. 2006, është pajtuar me pagën mu-
jore bruto prej 2.700 €. Me aneks-kontratë të punës janë përfshirë të gjitha shtesat e tjera në 
kuadër të pagës bruto prej 2.700€, që do të thotë edhe përvoja e punës prej 0.5% në vit, kështu 
që pas nënshkrimit të saj, e paditura nuk ka pasur ndonjë detyrim tjetër ligjor ndaj paditësit.

Gjykata e Apelit e Kosovës Prishtinë, duke vepruar në procedurën ankimore, e ka pranuar si 
të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik dhe konstatimin faktik të gjykatës së shkallës së 
parë, prandaj e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit.

Gjykata Supreme e Kosovës e ka refuzuar revizionin si të pabazuar, duke gjetur se kërkesëpa-
dia e paditësit nuk ka bazë ligjore, sepse me lidhjen e aneks-kontratës ka pranuar ndryshimin 
e kontratës kryesore dhe pagën e caktuar me aneks-kontratë, pasi që kjo parashikonte shpre-
himisht se të gjitha shtesat e tjera në pagën bruto të zbatuara më herët në formë stimujsh, 
shpenzimesh të udhëtimit dhe bonusesh, ishin përfshirë në pagën bruto.

(Gjykata e Apelit e Kosov s Prishtin , AC-nr. 4098/2013, dat  03.02.2015)

kontest pune 
AC-NR. 4620/2012
Punonj sit i takojn  t  ardhurat personale, n se sht  kthyer n  pun  me aktgjykim t  
form s se prer .

Nga arsyetimi

Paditësi ka kërkuar kompensimin e të ardhurave personale për kohën kontestuese, pasi është kthy-
er në punë me aktgjykim të formës së prerë të Gjykatës Komunale.



9

Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se kërkesëpadia është e bazuar, sepse mbështetet në nenin 
104 të Ligjit të Punës së Bashkuar dhe nenin 154 të LMD, prandaj e ka aprovuar në tërësi 
kërkesëpadinë e paditësit, duke caktuar shumën e kompensimit në bazë të kontratës se punës të 
lidhur mes paditësit dhe të paditurit.

Gjykata e Apelit e Kosovës Prishtinë, duke vepruar në procedurën ankimore, ka pranuar në tërësi 
si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, duke refuzuar ankesën 
e të paditurës dhe duke vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë.

Gjykata Supreme e Kosovës e refuzoi revizionin, duke gjetur se janë plotësuar kushtet ligjore të 
parashikuara nga neni 154 i LMD që paditësit t’i kompensohen pagat për periudhën që ka qenë i 
larguar në mënyrë të kundërligjshme nga marrëdhënia e punës. Gjykata Supreme e Kosovës gjeti 
se bazë për kompensim është aktgjykimi i formës së prerë, ndërsa shuma e drejtë është vërtetuar 
në bazë të kontratës së punës të nënshkruar nga vetë e paditura, e cila nuk e ka kontestuar fare atë.

(Gjykata e Apelit e Kosov s Prishtin , AC-nr. 4620/2012, dat  07.03.2014)

e drejta e detyrimeve
AC-NR. 4544/2012

Kompensimi i d mit p r dhimbjet shpirt rore t  p rjetuara me rastin e vdekjes s  bash-
k shortit, p rkatsisht babait, dhe p r ngritjen e p rmendores si dhe p r shpenzimet e 
varrimit.

Nga arsyetimi 

Paditësit kanë kërkuar kompensimin e dëmit për dhimbjet shpirtërore të përjetuara me rastin e 
vdekjes se bashkëshortit, përkatësisht babait dhe për ngritjen e pllakës së varrit dhe për shpenzi-
meve të varrimit.

Gjykata e shkallës se parë e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësve dhe e ka detyruar të 
paditurën që paditësve, në emër të kompensimit të dëmit për dhimbjet shpirtërore të përjetuara me 
rastin e vdekjes se bashkëshortit, përkatësisht babait të tyre, t’ua paguajë nga 3.500 € dhe pikër-
isht: për ngritjen e pllakës së varrit shumën prej 1.000 € dhe për shpenzimet e varrimit shumën 
prej 1.500 €, me kamatë sipas normës prej 3.5%, llogaritur nga data 26.04.2012 deri në pagesën 
përfundimtare.

Gjykata e Apelit e Kosovës e ka refuzuar ankesën përkitazi me shpenzimet e procedurës dhe e ka 
vërtetuar këtë pjesë të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, ndërsa përkitazi me kompen-
simin për dhimbje shpirtërore e ka ndryshuar atë, ashtu që paditësve ua ka pranuar shumën prej 
nga 6.000 €, ndërsa për pllakën e varrit ka pranuar shumën prej 1.000 € dhe për shpenzimet e var-
rimit shumën prej 1.500 €, me kamatë të cilën e paguajnë bankat vendore për depozitat e kursimit 
me afat mbi 1 vit, pa destinim të caktuar, duke filluar nga dita e dhënies së aktgjykimit të gjykatës 
së shkallës së parë e tutje, gjer në pagesën përfundimtare.

Gjykata Supreme e Kosovës e ka pranuar si të bazuar qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së 
parë lidhur me pranimin si të bazuar të kërkesëpadisë se paditësve dhe të gjykatës së shkallës së 
dytë lidhur me ndryshimin e aktgjykimit përkitazi me shumat e kompensimit të dëmit për dhim-
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bje shpirtërore, duke gjetur se këto janë adekuate për ta arritur qëllimin e zbutjes së dhimbjeve 
shpirtërore, duke e mbështetur si të drejtë vendimin e gjykatës së shkallës së dytë që, në kuptim të 
nenit 195.1 pika e) të LPK, për t’i rritur këto shuma në tërësi si në dispozitiv të aktgjykimit të saj.

(Gjykata e Apelit e Kosov s Prishtin , AC-nr. 4544/2012.dat  21.05.2014)

kontest pune
Kur realizohen t  ardhurat personale p r periudh n kontestuese, at her  nuk kemi t  b -
jm  me fitim t  humbur, prandaj nuk ka baz  ligjore p r shp rblimin e demit p r fitimin e 
humbur, sikund r nuk ka baz  as p r realizimin e pag s n  ambulanc n q  financohet nga 
sistemi paralel i Republik s se Serbis  n  Kosov , ngaq  edhe n  k t  situat  nuk b het fjal  
p r fitim t  humbur.

Nga arsyetimi

Paditësja ka kërkuar të obligohet e paditura që ta kthejë në punë dhe t’ia paguajë të ardhurat per-
sonale për periudhën kontestuese, me kamatë.

Gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses.

Gjykata e Apelit e Kosovës Prishtinë e ka refuzuar ankesën e paditëses dhe e ka vërtetuar aktgjy-
kimin e gjykatës se shkallës së parë, duke vlerësuar se paditëses nuk i takon e drejta e të ardhurave 
personale për periudhën kontestuese, pasi që në këtë periudhë ajo ka realizuar të ardhura si infer-
miere në fshatin Gracë, ku realizon të ardhura personale edhe tani.

Gjykata Supreme e ka refuzuar revizionin, duke gjetur se paditësja gjatë periudhës kontestuese 
ka realizuar të ardhura personale dhe prandaj nuk bëhet fjalë për fitim të humbur, ngaqë asaj nuk 
i takojnë edhe të ardhurat personale si kategori e garantuar kushtetuese, pasi ato i ka realizuar 
në ambulancën e fshatit Gracë, e cila financohet nga sistemi paralel i Republikës se Serbisë në 
Kosovë, kështu që nuk ka pasur fitim të humbur.

(Gjykata e Apelit e Kosov s Prishtin , Ac-568/2013, Dat  09.12.2014)
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vendosja n  m nyr  meritore nga gjykata me aktgjykim  
i cili e z vend son aktin e organit kompetent

A.A-NR. 315/2015

Neni 67 i Ligjit p r Konflikte Administrative

N se n  t  nj jtin konflikt administrativ tashm  gjykata ka anuluar nj  her  aktin 
administrativ t  organit t  paditura, kurse organi administrativ nxjerr  p rs ri nj  
akt administrativ n  kund rshtim me v rejtjet e gjykat s q  lidheshin me procedur n, 
nd rkoh  q  padit si paraqet nj  padi t  re, gjykata do ta anuloj  aktin e goditur dhe, si 
rregull, do t  vendos  vet  p r shtjen me aktgjykim. Nj  aktgjykimi i till  e z vend son 
aktin e organit kompetent. 

Sipas paragrafit dy t  k tij neni, n  k to raste gjykata e njofton organin q  ushtron 
mbik qyrjen e organit t  paditur.

Nga arsyetimi

Paditësi ka ushtruar padi kundër të paditurit për anulimin e aktit administrativ të organit të 
paditur. Gjykata e shkallës së parë mban seancën e shqyrtimit kryesor dhe, pas administrimit 
të provave si në arsyetim të aktgjykimit, e aprovon padinë e paditësit dhe e anulon vendimin 
e organit të paditur, kurse çështjen ia kthen organit të paditur për rishqyrtim dhe rivendosje . 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka ushtruar paditësi, me të cilën e konteston ligjshmërinë e 
tij, për shkak të aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, shkeljes esenciale të dispozitave 
administrative dhe vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike. Në arsyetim të ankesës, ndër të 
tjera, thuhet se gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e kontestuar, përsëri e ka anuluar 
vendimin e organit të paditur, sikurse edhe herën e parë, kur ishte anuluar me aktgjykim ven-
dimi i njëjtë i organit të paditur dhe për çështjen e njëjtë; se gjykata e shkallës së parë është 
dashur që çështjen ta vendosë vetë në mënyrë meritore ashtu siç parashikohet në neni 67 të 
LKA, sepse ndaj të paditurit ka paraqitur padi të re dhe jo të vendosë që çështjen t’ia kthejë 
përsëri organit të paditur për rishqyrtim. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se organi i paditur, me vendimin e tij, nr. 00/00.00, datë 
15.10.2012, e ka refuzuar si jo të bazuar ankesën e ankuesit A.S, ndërsa e ka lënë në fuqi 
vendimin e Komisionit disiplinor për pozita të nivelit të lartë drejtues të Qeverisë së Re-
publikës së Kosovës, nr. 000/0, datë 06.08.2012. Gjykata Themelore Prishtinë, lidhur me 
padinë e paditësit, me aktgjykimin A nr. 000/00, datë 24.01.2014, e aprovon kërkesëpadinë e 
paditësit A.S dhe e anulon vendimin e lartpërmendur të organit të paditur KPMSHCK, kurse 
çështjen ia kthen organit të paditur për rishqyrtim, për shkak se vendimi i tij kishte qenë i 
përfshirë me të meta juridike për shkak të të cilave nuk ka mundur të vlerësohej ligjshmëria 
e tij dhe për shkak se nuk e kishte vërtetuar gjendjen faktike, prandaj e obligon këtë organ që 
në rishqyrtim të veprojë sipas vërejtjeve dhe konstatimeve të gjykatës në vështrim të nenit 
65 të LKA.

KPMSHCK, me vendimin e vet A nr. 0000/00 të datës 02.05.2014, duke vendosur në ripro-
cedurë sipas aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, me të cilin ishte anuluar vendimi i i 
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tij i mëparshëm, përsëri e refuzon si jo të bazuar ankesën e paditësit - ankuesit A.S , ndërsa 
e lë në fuqi vendimin e Komisionit disiplinor për pozita të nivelit të lartë drejtues, nr. prot. 
000/0, datë 06.08.2012, duke hedhur poshtë si të palejueshme ankesën e tij, nr. 00/0000/0000 
datë 17.08.2012, parashtruar kundër vendimit të organit punëdhënës - Ministrisë së Infras-
trukturës, nr. 0000/12, datë 14.08.2012.

Kundër vendimit të organit të paditur, paditësi ushtron padi të re dhe plotësim (zgjerim) 
padie më 25.06.2015. Gjykata e shkallës së parë, tani me aktgjykimin e goditur nga paditësi, 
përsëri e aprovon kërkesëpadinë e tij si të bazuar dhe e anulon vendimin e organit të paditur 
nr. 0000/0000, datë 02.05.2014, për shkak të të metave thelbësore të parashikuara nga nenet 
84, 85 dhe 86 të LPA dhe mosvërtetimit të gjendjes faktike, për shkak të të cilave nuk mund 
të vlerësohet ligjshmëria e tij, kështu që çështjen ia kthen të paditurit për rishqyrtim dhe 
rivendosje. 

Nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, Kolegji i Gjykatës së Apelit, duke shqyrtuar aktgjy-
kimin e goditur të gjykatës së shkallës së parë, pretendimet ankimore dhe shkresat e tjera të 
lëndës, gjeti se aktgjykimi i goditur është i përfshirë me shkelje të dispozitave të nenit 43.3 
dhe 67 të LKA, sepse gjykata e shkallës së parë është dashur që, për çështjen juridike në 
shqyrtim, të administrojë prova dhe të vendosë në mënyrë meritore, ngaqë organi i paditur, 
pas anulimit të vendimit të tij të parë nga gjykata e shkallës së parë, në të njëjtin konflikt 
administrativ përsëri ka nxjerrë një akt administrativ në kundërshtim me dispozitat ligjore të 
LPA, pa e vërtetuar gjendjen faktike dhe në kundërshtim me pikëpamjet dhe vërejtjet juridike 
të gjykatës, prandaj gjykata e shkallës së parë, si rregull, do të duhej ta zgjidhte vetë çështjen 
me aktgjykim, i cili e zëvendëson aktin e organit kompetent, pasi ta kishte vërtetuar gjendjen 
faktike të çështjes vetë ose përmes organit tjetër dhe, në bazë të gjendjes së vërtetuar, të mer-
rte një vendim meritor dhe jo të vendoste si në aktgjykimin e goditur. 

Për këto shkaqe aktgjykimi i goditur me ankesë u anulua nga kolegji i Gjykatës së Apelit, 
duke u bazuar në nenin 195.1 c) të LPK, ndërkaq lënda i kthehet gjykatës së shkallë së parë 
për rishqyrtim dhe rivendosje që të vazhdojë procedimin e çështjes ashtu siç parashikohet me 
nenin 43 dhe 67 të LKA dhe, varësisht prej vërtetimit të gjendjes faktike, ta zgjidhë çështjen 
me vendim të drejtë, të bazuar në prova dhe ligj. 

Gjykata e shkallës së parë, pasi ta ketë zgjidhur çështjen në mënyrë meritore, duhet të veprojë 
sipas nenit 67. par. 2 të LKA dhe ta njoftojë organin kompetent që ushtron mbikëqyrjen e 
organit administrativ.

(Gjykata e Apelit e Kosov s Prishtin , A.A-nr. 315/2015, dat  21.03.2016)
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A.A-NR. 18/2015 
Dat  09.03.2015

fitimi i shtet sis  s  kosov s
Me Ligjin p r Shtet sin  e Kosov s p rcaktohen m nyrat e fitimit dhe t  humbjes s  shtet -
sis  s  Republik s s  Kosov s dhe rregullohen shtje t  tjera t  nd rlidhura me shtet sin  
e Republik s s  Kosov s.

Me nenin 10 t  Ligjit p r Shtet sin  e Kosov s parashikohen kushtet p r fitimin e shtet sis  
s  Republik s s  Kosov s, si  jan : mosha madhore, q ndrimi i rregullt n  Republik n e 
Kosov s 5 vite me leje t  vlefshme q ndrimi, p rmbushja e respektimit t  rendit Kushtetues 
dhe juridik, integrimi n  shoq rin  kosovare, posedimi i mjeteve t  mjaftueshme materiale, 
p rmbushja e t  gjitha detyrimeve financiare shtet rore dhe posedimi i njohurive themelore 
t  ndonj r s prej gjuh ve zyrtare t  Kosov  etj., p rcaktuar sipas paragraf ve t  tjer  t  
k tij neni.

Nga arsyetimi

Paditësi ka ushtruar padi kundër të paditurës MPB - Komisionit për shqyrtimin e ankesave për 
shtetësi, me objekt anulimin e aktit të organit administrativ për fitimin e shtetësisë me natyral-
izim. Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e goditur e ka refuzuar padinë e paditësit si jo 
të bazuar dhe e ka vërtetuar vendimin e Komisionit të ankesave për shtetësi të MPB, nr. 07/00, 
datë 06.04.2011, me të cilin paditësit i është refuzuar ankesa për fitimin e shtetësisë së Kosovës e 
parashtruar kundër aktvendimit të shkallës së parë të Komisionit për shtetësi të datës 00.07.2010.

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i paditësit, avokati F.Y, ka ushtruar ankesë, me të cilën e 
konteston ligjshmërinë e tij, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës, vërte-
timit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, 
me propozimin që ajo të aprovohet si e bazuar, aktgjykimi i goditur me ankesë të anulohet dhe 
lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rivendosje ose aktgjykimi të ndryshohet ashtu që 
kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi.

Kolegji i kësaj Gjykate, duke u nisur nga një gjendja e tillë e çështjes, e pranoi në tërësi si të drejtë 
dhe të ligjshëm një konkludim të tillë juridik të kolegjit të shkallës së parë, ngase me rastin e refuzimit 
të padisë së paditësit, janë zbatuar në mënyrë të drejtë dispozitat procedurale dhe materiale. Njëjtë 
sikurse gjykata themelore, edhe Gjykata e Apelit gjeti se, në kuptim të nenit 5 dhe nenit 10 të Ligjit për 
Shtetësinë e Kosovës, nr. 03/L-034 dhe Ligjit për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit për Shtetësi nr. 
04/L-059, është vërtetuar në mënyrë të plotë se paditësi nuk i plotëson kushtet ligjore për njohjen e të 
drejtës së shtetësisë së Kosovës me natyralizim, sepse nuk është dëshmuar me prova relevante që ai 
të ketë qenë i pajisur me leje qëndrim të rregullt të lëshuar nga organet kompetente të R. së Kosovës, 
për pesë vitet e fundit, siç parashikohet në nenin 10.1 (b) të Ligjit për Shtetësinë e Kosovës, andaj mbi 
këtë bazë ligjore kërkesa dhe ankesa e paditësit janë refuzuar me vendimet e organeve administrative të 
cekura më lart të MPB dhe në procedurë gjyqësore nga gjykata e shkallës së parë.

Pretendimet ankimore të paditësit se “në Kosovë qëndron prej vitit 2002, por në gjykatë nuk ka mundur 
të jetë prezent, sepse ka respektuar obligimet dhe është treguar luajal ndaj shtetit”, mandej pretendimet 
në drejtim të mbajtjes së seancës gjyqësore në mungesë të palëve si dhe pretendimet e tjera të tij, kolegji 
i refuzoi si të pabazuara, sepse paditësi nuk ofron asnjë provë nga e cila do të dëshmohej se aktgjykimi 
i goditur është jo i drejtë dhe jo ligjor; po ashtu, nuk provohet, si pretendon ai, se ka qëndruar mbi pesë 
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vite në R. e Kosovës me leje qëndrimi të rregullt, ashtu siç parashikohet me ligj. Kolegji gjithashtu 
gjen se përfaqësuesi i paditësit ka marrë pjesë në seancën e shqyrtimit përgatitor të datës 10.10.2014, 
mbajtur në gjykatën e shkallës së parë dhe ka propozuar që seanca të shtyhet në mënyrë që të mund të 
sigurojë dëshmi se ka pasur leje qëndrimi të rregullt të përhershme për pesë vite rresht, propozim ky që 
është aprovuar me aktvendimin e nxjerrë, të cilin e ka nënshkruar, ndërkohë që seanca e radhës është 
caktuar për datën 05.11.2014, gjë që i është komunikuar me gojë, duke ia bërë të ditur se kjo i shërben si 
thirrje gjyqësore për seancë, ndërsa pala e paditur të thirret me letërthirrje, mirëpo paditësi nuk ka marrë 
pjesë në seancën e caktuar, kurse mungesën nuk e ka arsyetuar. Gjykata e shkallës së parë, me të drejtë 
dhe sipas ligjit, seancën e ka mbajtur më 05.11.2014 pa praninë e palëve, në të cilën i ka administruar 
provat, ashtu siç parashikohet në nenin 41 të LKA, sepse palët kanë qenë të thirrura në mënyrë të rreg-
ullt, prandaj edhe në këtë drejtim pretendimet ankimore refuzohen si të pabazuara.

Nisur nga kjo gjendje e fakteve, Gjykata e Apelit vlerësoi se gjykata e shkallës së parë i ka zbatuar 
drejt dispozitat ligjore të LKA dhe LPK si dhe të Ligjit për Shtetësinë e Kosovës dhe ka aplikuar 
drejt të drejta materiale, ndërsa aktgjykimi i goditur është i qartë, i kuptueshëm dhe përmban arsye të 
mjaftueshme për faktet vendimtare lidhur me refuzimin e padisë dhe vërtetimin e vendimit të goditur të 
MPB, prandaj, pasi me thëniet ankimore aktgjykimi nuk mund të vihet në dyshim, ankesa e paditësit u 
refuzua si e pabazuar, kurse aktgjykimi u vërtetuar si i drejtë dhe ligjor. 

(Gjykata E Apelit E Kosov s Prishtin , A.a-Nr. 18/2015, Dat  09.03.2015)

A.A-NR. 135/2014

nd rprerja e aktivitetit ilegal t  hulumtimit dhe 
shfryt zimit t  l nd ve minerare n  republik n e kosov s

Neni 2 i Ligjit nr. /03/L-163, p r Minierat dhe Mineralet rregullon fush veprimin e k tij 
Ligji dhe p rcakton se ky Ligj zbatohet ndaj t  gjitha aktiviteteve q  p rfshijn  hulum-
timin, shfryt zimin dhe/ose pasurimin e l nd ve minerare n  Republik n e Kosov s.

Neni 70 rregullon aktivitetet e jasht ligjshme t  hulumtimit e shfryt zimit dhe aktivitet 
e ve anta, si dhe nd rmarrjen e masave ndaj ushtrueseve t  aktivitetit t  hulumtimit 
apo shfryt zimit q  jan  persona pa licenc  apo pa leje t  KPMM.

N  nenin 70.3 t  t  nj jtit Ligj parashikohet se, n se personat ose pun dh n si i tyre (po 
qe se kan  pun dh n s), nuk posedojn  leje apo licenc  t  l shuar nga KPMM, zyrtar t 
e policis  i arrestojn  ata, p r t’u shqiptuar m  pas gjoba administrative t  sanksionu-
ara sipas nenit 79 par. 2 t  k tij Ligji dhe d nime penale sipas nenit 80 t  po k tij Ligji. 
P rve  k saj, inspektori konfiskon t  gjitha mjetet e pun s dhe mineralet e nxjerra q  
gjenden n  vendin e rastit. 

Nga arsyetimi

Paditësi ka ushtruar padi për konflikt administrativ kundër të paditurit, me objekt anulimin 
e aktit administrativ – aktvendimin e KPMM - Komisionit për ankesa, K.A-nr. 000/12, datë 
04.2012, me të cilin i është refuzuar ankesa me nr. protokolli 000, datë 20.01.2012, paraqi-
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tur kundër vendimit të KPMM për ndërprerje të aktivitetit ilegal minerar dhe konfiskim të 
mjeteve të punës dhe mineraleve, nr. 000/2012, datë 13.01.2012, sepse në datën 13.01.2012, 
në vendin e quajtur ”Arban”, në Prizren, është hasur duke transportuar në mënyrë ilegale 
me kamionin e markës “Mercedes” 10 m3 zhavorr dhe për këtë i është ndërprerë ky aktivitet 
ilegal. duke iu konfiskuar edhe kamioni dhe rëra në sasi prej 10 m3, në bazë të nenit 70 par. 3 
të Ligjit për Minierat dhe Mineralet.

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e padis së paditësit, pas mbajtjes së seancës së shqyrtim-
it publik dhe procedimit me palët si dhe pas administrimit të provave relevante, me aktgjyki-
min e goditur me ankesë e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit për anulimin 
e vendimit të së paditurës KPMM, nr. 000/12 , datë 02.04.2012, me arsyetimin se paditësi, 
pa pasur licencë të vlefshme, me automjetin transportues të përshkruar më lart, ka ushtruar 
operacione minerare, duke transportuar zhavorr në kundërshtim me nenin 70 par. 1 dhe 3 të 
Ligjit për Minierat dhe Mineralet, nr. 03/L-136.

Kundër këtij aktgjykimi, i autorizuari i paditësit, avokati F. G., ka ushtruar ankesë brenda 
afatit ligjor, duke kontestuar ligjshmërinë e aktvendimit të goditur për shkak të cenimit të lig-
jit dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale; në arsyetimin e ankesës, pretendon, ndër të 
tjera se paditësi kryen veprimtari legale si autotransportues në bazë të certifikatës së biznesit, 
se ditën kritike ka qenë duke transportuar rërë për nevojat e tij personale dhe se atë e kishte 
blerë nga “Dili Comerce” në Landovicë, se paditësi nuk ka hulumtuar dhe nuk ka operuar me 
zhavorr në mënyrë ilegale, se konfiskimi i kamionit është jo ligjor dhe arbitrar dh se pronësia 
mbi sendet gëzon mbrojtje ligjore dhe kushtetuese, prandaj propozon që gjykata e shkallës së 
dytë ta aprovojë ankesën dhe ta anulojë aktgjykimin e shkallës së parë.

Organi i paditur - Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Prishtinë, në përgjigje të 
ankesës së paditësit qëndroi në arsyet e parashtruarave në aktvendimin e kontestuar KA nr. 
901/12, datë 02.04.2012, duke kontestuar ankesën si të pabazuar dhe propozon që ajo të re-
fuzohet, kurse aktgjykimi i shkallës së parë të vërtetohet.

Kolegji i Gjykatës së Apelit, duke u nisur nga një gjendja e tillë e çështjes, e pranoi në tërësi 
si të drejtë dhe të ligjshëm aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, ngase, sipas vlerësimit 
të këtij Kolegji, janë administruar prova të mjaftueshme për zgjidhjen e drejt dhe meritore të 
çështjes, nga të cilat vërtetohet se paditësi, si operues ilegal, ka bërë shfrytëzimin e minera-
leve dhe është hasur duke i transportuar ato në mënyrë kundërligjore në lagjen “Arbana” në 
Prizren, duke kryer me këtë veprim veprën që parashikohet nga neni 70 i Ligjit për Minierat 
dhe Mineralet, me nenin 70.3 të të cilit parashikohet se, përveç gjobave administrative dhe 
dënimit penal, bëhet edhe konfiskimi i të gjitha mjeteve të punës dhe i mineraleve të nxjerra 
që gjenden në vendin e rastit, prandaj janë të paqëndrueshme thëniet në ankesën e ushtruar 
se “konfiskimi i automjetit nga ana e KPMM është i kundërligjshëm dhe jo i drejtë”, pasi që 
kjo çështje është e rregulluar me dispozitat e përmendura më lart, mbi të cilat janë bazuar 
vendimet e organit administrativ dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë.

Nga aktgjykimi i shkallës së parë dhe vendimi i të paditurës konstatohet se, me rastin e 
ndalimit dhe legjitimit nga inspektorët dhe policia, drejtuesi i kamionit të subjektit që trans-
portonte zhavorr nuk ka poseduar dokumente të nevojshme (licencë ose leje të lëshuar nga 
KPMM), për shfrytëzimin dhe transportimin e lëndës që është objekt i veprës, me të cilat do 
të dëshmohej se ushtrimi i operacionit minerar nuk është i kundërligjshëm, siç pretendohet 
në ankesën e ushtruar.
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Kolegji gjithashtu gjeti se aktgjykimi i shkallës së parë nuk përmban shkelje të dispozitave të 
Ligjit për Konfliktet Administrative, të cilat gjykata i vëren sipas detyrës zyrtare në përputhje 
me nenin 49 të LK-ës dhe nenit 194 të Ligjit për Procedurën Kontestimore dhe as me shkelje 
të cilat i pretendon ankuesi, sepse procedura në gjykatën e shkallës së parë është zhvilluar 
ashtu siç parashikohet me ligj. 

Nisur nga kjo gjendje e fakteve, kjo Gjykatë konstatoi se në këtë çështje administrative është 
vërtetuar drejt gjendja faktike, nga e cila del se nuk është cenuar ligji në dëm të ankuesit, 
prandaj thëniet e parashtruara në ankesë nuk i aprovoi, duke vlerësuar se ato nuk kanë ndikim 
për vërtetimin e një gjendjeje tjetër faktike nga ajo që kanë vërtetuar organet administrative.

Mbi këtë bazë e në mbështetje të nenit 46, par. 2 dhe 49 të LKA dhe neni 200 të Ligjit për 
Procedurën Kontestimore, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

(Aktgjykimi i Gjykat s s  Apelit Prishtin , A.A-nr. 135/2014, dat  13.06.2014)

A.A-NR. 481/2014 

dor zimi i padis  organit jokompetent dhe arritja  
n  gjykat  pas skadimit t  afatit p r paraqitje t  padis

Neni 28 paragrafi 2 i Ligjit p r Konflikte Administrative

N  k to raste, sipas k tij neni, n se padit si e ushtron padin  brenda afatit p r ush-
trimin e saj, por p r shkaqe t  ndryshme objektive apo subjektive si, p r shembull, 
kur padia dor zohet p rmes sh rbimit postar n  m nyr  rekomande apo dor zohet ose 
i adresohet gabimisht nj  organi tjet r dhe kur d shmohet me fakte se sht  pranuar 
nga organi jokompetent brenda afatit ligjor prej 30 dit sh p r paraqitjen e saj, nd rsa 
nuk arrin n  gjykat  brenda afatit 30-ditor, do t  konsiderohet se ajo sht  paraqitur 
me koh , n se paraqitja n  k t  organ ka qen  si pasoj  e mosdijes apo gabimit evident 
t  paraqit sit. 
 
Nga arsyetimi

Pala paditëse ka ushtruar padi kundër të paditurit për anulimin e vendimit të saj, duke ia 
adresuar saktë atë, sipas këshillës juridike, Gjykata Themelore në Prishtinë, por për pasojë të 
laicitetit të tij dhe ndryshimit te procedurave ankimore me bartjen e kompetencave nga Bordi 
i Pavarur për Rishqyrtime (BPR) te gjykata, paditësi ankesën e ka dorëzuar në këtë organ. 
BPR-ja e protokollon me vulë të pranimit padinë, të cilën pastaj ia kalon gjykatës kompetente 
të shkallës së parë për të vepruar sipas padisë së paditësit. 

Gjykata Themelore Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative, duke vendosur 
jashtë seancës lidhur me ankesën (padinë) e paditësit, me aktvendimin e kontestuar e hodhi 
poshtë padinë e paditësit, me të cilën ai kërkonte anulimin e aktvendimit të nxjerrë nga Do-
gana e Kosovës Prishtinë, nr. 05.2.1/000, datë 14.12.2012, si të ushtruar jashtë afatit ligjor 
prej 30 ditësh. 
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Kundër këtij aktvendimi paditësi, përmes avokatit Xh.R., ka ushtruar ankesë brenda afa-
tit ligjor, me të cilën e kundërshton ligjshmërinë e tij për shkak të vërtetimit të gabuar të 
gjendjes faktike, duke theksuar, ndër të tjera, se aktvendimin e të paditurës e ka pranuar në 
datë 14.12.2014 dhe ndaj tij ka ushtruar ankesë në Departamentin për Çështje Administrative 
të Gjykatës Themelore, e cila është dorëzuar në Doganë të Kosovës në datën 20.12.2012, 
brenda afatit prej 30 ditësh, se paditësi kishte rënë në lajthim, ashtu që, në vend që ta dorëzoj 
në gjykatë, ankesën e ka dorëzuar në doganë, e cila ndërkaq nuk e ka dorëzuar brenda afatit 
në gjykatë, prandaj, pasi padia nuk ishte dorëzuar nga dogana me kohë në gjykatë, sipas 
ligjit duhet të konsiderohet se është paraqitur me kohë, meqë bëhet fjalë për mosdije-gabim 
evident dhe pa qëllim të paditësit. Për arsyet e mësipërme, propozon që ankesa të aprovohet 
si e bazuar, aktvendimi i goditur të anulohet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë 
për të marrë vendim.

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi e kishte pranuar më 14.12.2012 aktvendimin e 
Doganës së Kosovës, 05.2.1/000, datë 14.12.2012. Sipas këshillës juridike, ai ishte udhëzuar 
se mund të ushtronte ankesë në Divizionin Fiskal - Departamentin Administrativ të Gjykatës 
Themelore Prishtinë brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të aktvendimit.

Paditësi, duke vepruar sipas këshillës juridike, brenda afatit ligjor, përkatësisht më 20.12.2012 
ka ushtruar ankesë kundër aktvendimit të përmendur të Doganës së Kosovës, të cilën ia ka 
adresuar Gjykatës Themelore Prishtinë – Divizionit Fiskal të Departamentit Administrativ, 
por e ka dorëzuar në Bordin e Pavarur për Rishqyrtime (shih vulën e pranimit të BPR-ës, nr. 
05/D.K, nr. i faqeve 3, datë 20.12.2012).

BPR-ja, sipas aktit përcjellës të datës 28.01.2012, ia dërgon në kompetencë Gjykatës 
Themelore - Divizioni Fiskal ankesën e subjektit - paditësit, paraqitur kundër aktvendimit të 
Doganës së Kosovës, 05.2.1/000, datë 14.12.2012.

Gjykata Themelore Prishtinë, sipas vulës së protokollit të datës 07.02.2013, e pranon ankesën 
e subjektit në këtë datë, ndërsa më 24.10.2014 merr aktvendimin nr. 000/2013, me të cilin e 
hedh poshtë padinë (ankesën) e paditësit si të ushtruar jashtë afatit ligjor, me arsyetimin se 
aktvendimin e Doganës paditësi e ka pranuar në datën 14.12.2012, kurse ankesa e paditësit, 
përmes BPR, ka arritur në Gjykatë Themelore në datën 07.02.2013, ndërkaq, sipas nenit 3.1 
të Ligjit 04/L-102 për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit të ATK-ës dhe Procedurat, ka pasur 
të drejtë që, brenda 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit kontestues, të paraqesë ank-
esë në Divizionin Fiskal të Gjykatës Themelore, kështu që gjykata nuk mund ta pranojë si të 
paraqitur brenda afatit ankesën, sepse atë është dashur ta dorëzojë në gjykatë dhe jo në BPR.

Kolegji i Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, qëndrimin 
juridik të gjykatës së shkallës së parë nuk e pranon si të drejtë dhe të ligjshëm, për shkak se 
ajo e ka zbatuar gabimisht Ligjin për Konfliktet Administrative.

Kështu, në nenin 28.2 të LKA, parashikohet se, nëse padia (ankesa) nuk i është dorëzuar 
gjykatës, por një organi tjetër jokompetent, ndërsa ajo i arrin gjykatës pas skadimit të afatit për 
paraqitjen e padisë, do të konsiderohet se është paraqitur brenda afatit, nëse paraqitja në këtë 
organ ka qenë si pasojë e mosdijes apo e gabimit evident (pa dashje) të paraqitësit.

Kjo çështje është rregulluar në mënyrë analoge edhe me nenin 128.1 të LPK-ës, që është ligj i 
aplikueshëm edhe në procedurën e konfliktit administrativ.
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Pra, kolegji vlerëson se në këtë çështje padia (ankesa) e paditësit llogaritet e paraqitur brenda af-
atit, sepse ajo i është adresuar gjykatës së shkallës së parë, ashtu siç është udhëzuar me këshillën 
juridike të aktvendimit të goditur, por nga mosdija e paraqitësit - subjektit është dorëzuar në 
BPR (brenda afatit). Mosdija e ankuesit justifikohet nga kolegji edhe për shkak të ndryshimit 
dhe plotësimit të Ligjit të ATK dhe Procedurave, i cili parashikon që ankesat ndaj vendimeve 
të Doganës që më parë dorëzoheshin në BPR, prej datës 01.12.2012 dorëzohen në Divizionin 
Fiskal – Departamentin Administrativ të Gjykatës Themelore Prishtinë.

Nisur nga një gjendja e tillë faktike dhe juridike e vërtetuar, kolegji, duke shqyrtuar ankesën 
si dhe dispozitat ligjore të theksuara më lart, e aprovoi si të bazuar ankesën e paditësit, aktg-
jykimin e gjykatës së shkallës së parë e anuloi dhe lëndën me të gjitha shkresat e saj e ktheu 
për rishqyrtim dhe rivendosje, sepse ankesa e paditësit, e dorëzuar 6 ditë pas datës së pranimit 
të aktvendimit të Doganës së Kosovës, llogaritet e paraqitur brenda afatit, përkundër faktit se 
është dorëzuar gabimisht në BPR, organ ky që e ka dërguar me vonesë në destinacion - në 
Gjykatën Themelore Prishtinë, prandaj, si e tillë, konsiderohet e paraqitur me kohë në gjykatë.

(Gjykata e Apelit e Kosov s Prishtin , A.A-nr. 481/2014, dat  10.04.2015)

AC-NR. 3668/2015, Dat  25.04.2016

ligji p r procedur n p rmbarimore nr. 04/l-139 (gazeta e 
republik s s  kosov s nr. 3, dat  31.01.2013, prishtin )

N  nenin 65 t  LPP- s sht  parashikuar pezullimi i procedur s s  p rmbarimit.

Nga arsyetimi

Gjykata Themelore Pejë, me aktvendimin, Eda.nr. 312/2009, datë 05.08.2015, ka vendosur se 
konsiderohet i tërhequr propozimi për përmbarim i kreditorit NN Prishtinë kundër debitorit NN 
nga Peja, për shkak të mossigurimit te adresës së debitorit. 
Kundër këtij aktvendimi, kreditori PTK Prishtinë ka paraqitur ankesë brenda afatit ligjor, për 
shkak të shkeljeve qenësore të dispozitave të procedurës përmbarimore dhe aplikimit të gabuar 
të së drejtës materiale, duke propozuar që Gjykata e Apelit, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës 
dhe të pretendimeve ankimore të kreditorit, të marrë aktvendim me të cilin të aprovohet si e 
bazuar ankesa e kreditorit dhe të prishet si i pabazuar në ligj aktvendimi i Gjykatës Themelore 
Peje, Eda-nr. 312/2009, datë 05.08.2015, kurse çështja të kthehet për rishqyrtim.

Shqyrtimi i pranueshm ris  s  ankes s: Gjykata paraprakisht shqyrton nëse ankesa është 
ose jo e pranueshme ne raport me atë se a është e lejueshme, a është paraqitur brenda afatit 
ligjor dhe a është e plotë.
Gjykata e Apelit vlerëson se aktvendimi i atakuar është i përfshirë me shkelje të dispozitave 
të procedurës përmbarimore, parashikuar nga neni 65 i këtij Ligji, sepse gjykata në rastin 
konkret ka lejuar përmbarimin me të dhënat e paraqitura në propozim, duke mos shqyrtuar 
nëse para lejimit të përmbarimit duhet plotësuar apo korrigjuar propozimi sipas nenit 102 të 
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LPK-ës, i cili përcakton se “kur një parashtresë nuk arrin të jetë e kuptueshme dhe e plotë, siç 
kërkohet në paragrafin 2 të nenit 99, gjykata do ta thërrasë personin që e dërgon ta korrigjojë 
ose ta plotësojë parashtresën. Në një rrethanë të tillë, gjykata e udhëzon palën për korrigjimet 
dhe për plotësimet që do të zënë vend dhe e cakton një periudhe treditore për korrigjimin 
dhe për plotësimin e parashtresës. Në qoftë se parashtresa e lidhur me afat korrigjohet, gjeg-
jësisht plotësohet dhe i dorëzohet gjykatës brenda afatit të caktuar për një gjë të tillë, do të 
konsiderohet se i është parashtruar gjykatës në ditën kur është paraqitur për të parën herë. Do 
të konsiderohet se është tërhequr parashtresa, po qe se nuk i kthehet gjykatës brenda afatit të 
caktuar, e në qoftë se i kthehet pa u korrigjuar, gjegjësisht pa u plotësuar, parashtresa do të 
hidhet poshtë”.

Gjykata e shkallës së parë, pas caktimit të përmbarimit dhe dorëzimit të vendimit debitorit, 
ka hyrë në një fazë tjetër të përmbarimit dhe ka ndërmarrë veprime me qëllim të njoftimit de-
bitorit, kur personi zyrtar i gjykatës ka tentuar së pari ta gjejë debitorin dhe ta identifikojë pa-
surinë e tij me qëllim sekuestrimin e saj, kështu që, sipas procesverbalit të datës 20.07.2015, 
ka konstatuar se debitori është i panjohur në këtë adresë.

Gjykata e shkallës së parë në rastin konkret ka vepruar gabimisht kur e ka konsideruar të 
tërhequr propozimin për përmbarim të kreditorit, sepse pas tentimit të parë, është dashur 
ta bëjë edhe tentimin e dyte, ashtu siç kërkohet nga neni 65 i LPP-ës, kur do te pezullohej 
përmbarimi dhe pikërisht:

• kur debitori apo pasuritë e tij nuk mund të gjenden për qëllime njoftimi dhe sekuestrimi të 
pasurisë brenda tre (3) muajve, nga fillimi i rastit të përmbarimit, me gjithë faktin se janë 
bërë së paku dy (2) tentime nga organin përmbarues për ta gjetur atë person për qëllime 
njoftimit apo sekuestrimi të pasurisë; 

• kur është tentuar nga organi përmbarues të zbatohet përmbarimi i vendimit së paku dy (2) 
herë, pa arritur asnjë rezultat të synuar nga këto veprime; 

• kur vërtetohet se adresa e debitorit e dhënë në propozimin për përmbarim është e pasaktë, 
ndërsa kreditori nuk mund ta argumentojë para organit përmbarues saktësinë e adresës.

Procedura e pezulluar me konkluzion mund të vazhdojë, nëse kreditori brenda afatit prej 
gjashtë (6) muajsh, paraqet informata të reja lidhur me çështjen e pezulluar, në të kundërtën, 
procedura konsiderohet e përfunduar. 
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ac-nr. 3241/2015

lejimi i p rmbarimit n  baz  t  pengut

Ligji Nr. 03/L-154 p r Pron sin  dhe t  Drejtat e tjera Sendore (m  tej LPDS)

N  nenin 136 t  LPDS sht  sanksionuar: “  nj  kontrat  e pengut t  jet  e vlefshme, 
sht  e nevojshme nj  certifikat  me shkrim, e cila duhet t’i p rfshij  k to t  dh na: 

emrin dhe adres n e pengdh n sit dhe debitorit, n  rast se pengdh n si sht  nj  person 
tjet r nga debitori...”. N  nenin 162 t  t  nj jtit ligj sht  p rcaktuar: “Regjistrimi i t  
drejt s s  pengut pa posedim prodhon efekt me regjistrimin e njoftimit t  pengut n  
zyr n p r regjistrimin e pengut. Nj  peng konsiderohet t  jet  i regjistruar n  regjistrin 
e pengut, at her  kur njoftimi i pengut t  ket  arritur n  zyr n p r regjistrimin e pengut 
n  form n e parashikuar dhe duke u paguar taksa e parashikuar.”

Nga arsyetimi

Nga shkresat e lëndës rezulton se kreditori - Institucioni Financiar Jobankar “...” ka paraqitur 
një propozim te përmbaruesi privat që të lejojë përmbarimin ndaj debitorëve për realizimin e 
kërkesës në të holla nga pengu, sipas marrëveshjes mbi pengun. 

Në mbështetje të propozimit, kreditori kishte bashkëngjitur marrëveshjen përkatëse, ndër-
sa përmbaruesi privat kishte lejuar me urdhër përmbarimin e kësaj çështjeje përmbarimore, 
kundër të cilit debitori kishte paraqitur prapësim.

Gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar prapësimin e debitorit si të pathemeltë, me arsyetimin 
se nuk janë përmbushur kërkesat ligjore për themelësinë e tij, pa dhënë arsye për pretendimet 
e debitorit lidhur me shkaqet e prapësimit.

Kundër këtij aktvendimi, debitori ka paraqitur ankesë brenda afatit ligjor, duke pohuar se nuk 
e njeh fare kredimarrësin, me të cilin nuk ishte takuar asnjëherë, se nuk është fare në dijeni 
për këtë kredi, se nuk ka nënshkruar kurrfarë dokumenti që do të kishte të bënte me kredinë 
e përmendur, se nuk ka lënë asgjë peng, siç thuhet në propozimin për përmbarim, ndërsa në 
propozim vihet në dukje një emër tjetër si debitor, duke konsideruar se ka mundësi të bëhet 
fjalë për ndonjë gabim.

Gjykata e shkallës së dytë e vlerëson të pabazuar në ligj qëndrimin juridik të gjykatës së 
shkallës së parë të shprehur në aktvendimin e goditur me ankesë, sepse, siç rezulton nga 
gjendja në shkresat e lëndës, posaçërisht nga marrëveshja mbi pengun, nuk shihet që të jenë 
përmbushur kërkesat ligjore të nenit 136 të LPDS, sepse në marrëveshjen përkatëse nuk është 
shënuar emri dhe adresa e debitorit të konsideruari pengdhënës, me gjithë faktint se peng-
dhënësi i pretenduar është një person tjetër nga debitori.

 Pra, në këtë rast rezulton se marrëveshja nuk përmban elementin e caktuar në paragrafin 1.1 të 
nenit 136 të LPDS. Në shkresat e lëndës nuk ka prova që njoftimi për pengun e pretenduar në 
këtë rast të jetë regjistruar në regjistrin përkatës, ashtu siç është përcaktuar në nenin 162 të LPDS.
Në bazë të kësaj gjendjeje të çështjes, gjykata e shkallës së dytë vlerëson se përmbaruesi 
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privat ka dhënë urdhër për përmbarim pa konstatuar se janë përmbushur kërkesat ligjore për 
lejimin e përmbarimit, ndërsa gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë arsye të plota dhe të 
qarta për të gjitha faktet që pala ankuese i ka parashtruar në kundërshtimin e saj, gjë që akt-
vendimin e shkallës së parë e bën me të meta, për shkak të të cilave nuk mund ai të ekzami-
nohet, sepse është i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 
të parashikuara nga neni 182 par. 2 n) i LPK.

Gjykata e shkallës së parë me rastin e riprocedimit duhet të mbajë seancë gjyqësore dhe të 
vlerësojë nëse marrëveshja mbi pengun e pretenduar si dokument përmbarues i përmbush ose 
jo kërkesat ligjore të neneve 136 e 162 të LPDS, lidhur me nenin 22.1.9 të LPP, kështu që, 
pas procedimit në përputhje me dispozitat e LPP, do të krijoheshin kushte për vendimmarrje 
të ligjshme dhe të drejtë në këtë çështje përmbarimore.

(Gjykata e Apelit e Kosov s, AC-nr. 3241/2015, dat  04.05.2015)

AC-NR. 4365/2015 Dat  23.02.2016

ligji p r procedur n kontestimore  
(“gazeta zyrtare e republik s s  kosov s” nr. 38/2008),  

m  tej lpk

N  paragrafin 5 t  nenit 310 t  LPK sht  p rcaktuar: “Kund r aktvendimit mbi mas n 
e p rkohshme nuk lejohet ankimi. ”

Nga arsyetimi 

Gjykata Themelore në Gjilan, me aktvendimin, C.nr. 747/2015, datës 21.10.2015, ka vendo-
sur si më poshtë: 

“ I. Refuzohet si i pabazuar propozimi i paditësit NN, me të cilin ka kërkuar që të caktohet 
masa e përkohshme e sigurisë kundër të paditurës Komuna e Gjilanit që t’i ndalohet të padi-
turës pranimi dhe themelimi i marrëdhënies së punës të kundër-kandidatëve MM dhe TT apo, 
nëse eventualisht është themeluar marrëdhënia e punës, ajo të ndërpritet deri në përfundimin 
definitiv të procedurës. 

II: Obligohet paditësi NN që kësaj gjykate t’ia paguajë shumën e të hollave në lartësi prej 25 
euro, në emër të përpilimit të vendimit me shkrim nga ana e kësaj gjykate”.

Kundër këtij aktvendimi përfaqësuesi i paditësit, avokati DD, ka paraqitur ankesë, me të 
cilën ka kërkuar që aktvendimi i goditur të ndryshohet, ashtu që të aprovohet propozimi për 
caktimin e masës së përkohshme të sigurisë ose ai të prishet dhe çështja t’i kthehet gjykatës 
së shkallës së parë në procedim të serishëm për shkak të: shkeljes thelbësore të dispozitave të 
procedurës kontestimore dhe vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike. 
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Shqyrtimi i pranueshmërisë së ankesës: Kolegji paraprakisht shqyrton nëse ankesa është ose 
jo e pranueshme në raport me atë se: a është e lejueshme, a është paraqitur brenda afatit ligjor 
dhe a është e plotë. Në nenin 206.1 të LPK është përcaktuar: “Kundër aktvendimit të gjykatës 
së shkallës së parë lejohet ankimi, në qoftë se me këtë ligj nuk është përcaktuar që ankimi nuk 
lejohet”. Në paragrafin 5 të nenit 310 të LPK është përcaktuar: ”Kundër aktvendimit mbi masën 
e përkohshme nuk lejohet ankimi.”

Kolegji vlerëson se kundër aktvendimit për masën e përkohshme të sigurimit, qoftë ai aprovues 
apo refuzues, ankesa, si mjet i rregullt juridik, nuk është e lejuar, sepse në paragrafin 5 të nenit 
310 të LPK është përcaktuar shprehimisht se ankesa kundër një aktvendimi të tillë nuk është e 
lejuar dhe, si e tillë, në kuptim të nenit 196 të LPK duhet hedhur poshtë. 

Pra, në rastet kur me ligj është përcaktuar shprehimisht se kundër aktvendimit përkatës nuk nji-
het e drejta e ankimit, gjykata e shkallës së parë ka për detyrë t’i udhëzoj drejt palët procedurale 
e jo, si në rastin konkret, gjykata e shkallës së parë t’i udhëzojë palët për të drejtën e ankimit në 
kundërshtim me dispozitën e paragrafit 5 të nenit 310 të LPK.

(Gjykata e Apelit e Kosov s, AC-nr. 4365/2015, dat  23.02.2016)

AC-NR. 2906/2012, Dat  13.03.2014

ligji p r eksproprijimin (“gazeta zyrtare ksak” nr. 21/78),  
m  tej lpk

N  nenin 21 t  LE sht  p rcaktuar: “Vendimi me form  t  prer  mbi eksproprijimin do 
t  anulohet edhe n  baz  t  k rkes s s  pronarit t  p rparsh m t  pasuris  s  patundshme 
t  eksproprijuar, n se shfryt zuesi i eksproprijimit n  afat prej 3 vitesh, kur vendimi t  
ket  ka marr  form  t  prer , nuk ka kryer sipas natyr s s  objektit, punime t  nevo-
jshme n  at  objekt. Pasi t  kalojn  10 vite nga dita kur vendimi mbi eksproprijimin ka 
marr  form  t  prer , nuk mund t  paraqitet k rkesa p r anulimin e vendimit. N  lidhje 
me k rkes n p r anulimin e vendimit mbi eksproprijimin... vendos organi i cili ka vendo-
sur n  shkall  t  par  n  lidhje me propozimin p r eksproprijim,... ”. 

Nga arsyetimi

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi NN ka paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e 
Prishtinës, me kërkesë për njohjen e të drejtës së pronës mbi paluajtshmërinë dhe regjistrimin e 
kësaj të drejte në regjistrin përkatës për regjistrimin e të drejtave pronësore. 

Gjykata e shkallës së parë, gjatë zhvillimit të procedurës kontestimore nuk ka bërë shkelje 
thelbësore të dispozitave të procedurës të parashikuara nga neni 182 par. 2 b), g), j), k) dhe m) 
të LPK, të cilat gjykata e shkallës së dytë, në procedurën ankimore, sipas nenit 194 të LPK, i 
vëren sipas detyrës zyrtare. 

Gjykata e shkallës së parë i ka administruar provat, si: fletë-posedimin e lëshuar nga organi 
kompetent, aktvendimin e Sekretariatit për Financa të Komunës së Prishtinës, mendimin e ek-
spertit të gjeodezisë dhe ka vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit kundër të paditurës duhet 
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refuzuar, me arsyetimin se prona që është objekt kontesti ishte eksproprijuar me aktvendim 
të formës së prerë të organit kompetent dhe ishte regjistruar në regjistrin përkatës në emër të 
Komunës së Prishtinës, duke kaluar në pronësi shoqërore, statusi i së cilës nuk ka ndryshuar.

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në dispozitivin e aktgjykimit të 
goditur, kolegji e vlerësoi të drejtë dhe të bazuar në ligj, sepse paditësi nuk provoi që ai ose 
paraardhësi i tij, si pronar i mëparshëm, ta kishin fituar të drejtën e pronësisë mbi pronën e 
eksproprijuar në mënyrën e specifikuar me nenin 21 të LE, përkatësisht me vendim të formës 
së prerë të organit kompetent për de-eksproprijimin e pronës që është objekt i kontestit ose 
në ndonjë formë tjetër të parashikuar me ligj. 

Pra, mbi pronën e eksproprijuar me vendim të formës së prerë të organit kompetent ish-pro-
nari ka mundur ta fitonte të drejtën e pronësisë vetëm me vendim të formës së prerë të organit 
kompetent administrativ, me të cilin anulohej aktvendimi për eksproprijimin, domethënë 
bëhej de-eksproprijimi në favor të pronarit të mëparshëm. 

/Me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev-nr. 258/2014, datë 17.11.2014, është 
refuzuar revizioni kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit./
 
(Gjykata e Apelit e Kosov s, AC-nr. 2906/2012 i dat s 13.03.2014)

AC-NR. 2890/2012, Dat  10.01.2014

ligji mbi marr dh niet e detyrimeve (“gazeta zyrtare e 
rsfj” nr. 29/78), m  tej lmd

N  nenin 583 t  LMD sht  p rcaktuar: “ iramarr si ka p r detyr  t  paguaj  qiran  
n  afatin e caktuar me kontrat  ose me ligj e, n  munges  t  kontrat s dhe t  ligjit, ashtu 
sikund r para praktikohet n  vendin ku sendi i sht  dor zuar qiramarr sit. ” 

Nga arsyetimi

Nga shkresat e lëndës rezulton se N.T.Sh. “17 Nëntori” në Ferizaj ka paraqitur padi te gjykata 
kompetente, kundër të paditurit NN, për pagesën e borxhit nga qiraja. 

Gjykata e shkallës së parë i ka administruar provat me shikimin e kontratës për qiranë të 
lidhur mes ndërgjyqësve, leximin e faturën për borxhin e papaguar, dëgjimin e dëshmitarëve 
dhe, në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar drejt dhe plotësisht, ka aprovuar kërkesëpadinë e 
paditësit kundër të paditurit për pagesën e borxhit nga qiraja në shumën prej ...€.

Kundër këtij aktgjykimi, i padituri ka paraqitur ankesë, në të cilën nuk e mohon borxhin e 
krijuar, por ka pohuar se menaxheri i atëhershëm i kishte premtuar gojarisht se investimet 
e bëra në lokalin afarist që ishte objekt i qirasë do t’i llogariten në kuadër të çmimit të kon-
traktuar për pagesën e qirasë. Ky pretendim ankimor i të paditurit nuk ishte argumentuar me 
asnjë provë bindëse deri në përfundimin e çështjes në gjykatën e shkallës së parë dhe as gjatë 
procedurës ankimore.
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Gjykata e shkallës së parë, gjatë zhvillimit të procedurës kontestimore ka zbatuar drejt të dre-
jtën materiale dhe nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës të parashikuara 
nga neni 182 par. 2 b), g), j), k) dhe m) të LPK, të cilat gjykata e shkallës së dytë, në procedurën 
ankimore, në bazë të nenit 194 të LPK, i vëren sipas detyrës zyrtare. Qëndrimin juridik të 
gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në dispozitivin e aktgjykimit të goditur, kolegji e vlerë-
soi të drejtë dhe të bazuar në ligj, sepse i padituri, edhe pse e kishte barrën e provës, nuk provoi 
se ekziston ndonjë marrëveshje e vlefshme mes qiradhënësit dhe qiramarrësit që investimet e 
pretenduara në lokalin që ishte objekt i qirasë t’i llogariten si qira e paguar. Nuk është i vetëm-
jaftueshëm vetëm kundërshtimi i fakteve nga i padituri për sa i përket ekzistimit të së drejtës 
së paditësit, por ai kundërshtim, në kuptim të nenit 322.3 të LPK, duhet provuar me fakte dhe 
prova relevante, të besueshme dhe të mjaftueshme. 

Pra, nga parimi se kontrata është ligj për palët dhe duhet përmbushur në tërësi ashtu siç palët 
janë marrë vesh, rezulton se kërkesëpadia e paditësit kundër të paditurit në këtë rast është 
mbështetur në kontratën për qiranë si dhe në nenin 583 të LMD, sepse i padituri nuk provoi se 
ka përmbushur obligimin e pagesës së qirasë ndaj qiradhënësit gjatë afatit kohor të specifikuar 
në kërkesëpadi.

/ Me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. 47/2014, datë 06.03.2014, është re-
fuzuar revizioni kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit./

(Gjykata e Apelit e Kosov s, AC-nr. 2890/2012 i dat s 10.01.2014)

A.A NR. 279/2014

afati p r paraqitjen e padis  dhe hedhja posht  e saj p r 
shkak se sht  paraqitur pas kalimit t  afatit

Neni 27 par. 1 dhe 2 dhe neni 34 par. 1 nen par.1.1 t  Ligjit p r Konfliktet Administrative

Afati p r paraqitjen e padis  sht  i caktuar me ligj dhe nuk mund t  zgjatet; me ka-
limin e afatit humbet e drejta p r fillimin e procedur s p r konflikt administrativ. Padia 
paraqitet brenda tridhjet  (30) dit sh, llogaritur nga data q  akti administrativ p rfun-
dimtar i dor zohet pal s (neni 27 par.1 t  LKA). Ky afat zbatohet edhe nga organi i au-
torizuar p r paraqitjen e padis , n se akti administrativ sht  dor zuar. N se akti admin-
istrativ nuk sht  dor zuar padia mund t  paraqitet brenda gjasht dhjet  (60) dit sh nga 
data q  ky akt i sht  dor zuar pal s, n  favor t  s  cil s sht  nxjerr  ai (neni 27 par. 2 
t  LKA). N  procedur n paraprake, gjykata e hedh posht  padin  me vendim, pa i hyr  
shqyrtimit meritor t  k rkes padis , po qe se konstaton se padia sht  e paraqitur pas 
kalimit t  afatit ose sht  e parakohshme (neni 34 par.1 nen.par.1.1 LKA).

Afati p r paraqitjen e padis  sht  i caktuar me ligj dhe nuk mund t  zgjatet; me ka-
limin e afatit humbet e drejta p r fillimin e procedur s p r konflikt administrativ. Padia 
paraqitet brenda tridhjet  (30) dit sh, llogaritur nga data q  akti administrativ p rfun-
dimtar i dor zohet pal s (neni 27 par.1 t  LKA). Ky afat zbatohet edhe nga organi i au-
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torizuar p r paraqitjen e padis , n se akti administrativ sht  dor zuar. N se akti admin-
istrativ nuk sht  dor zuar padia mund t  paraqitet brenda gjasht dhjet  (60) dit sh nga 
data q  ky akt i sht  dor zuar pal s, n  favor t  s  cil s sht  nxjerr  ai (neni 27 par. 2 
t  LKA). N  procedur n paraprake, gjykata e hedh posht  padin  me vendim, pa i hyr  
shqyrtimit meritor t  k rkes padis , po qe se konstaton se padia sht  e paraqitur pas 
kalimit t  afatit ose sht  e parakohshme (neni 34 par.1 nen.par.1.1 LKA).

Nga arsyetimi

Paditësi ka ushtruar më 28.05.2014 padi në gjykatë kundër vendimit të së paditurës Ministria 
e Tregtisë dhe Industrisë në Prishtinë, ndërsa nga shkresat e lëndës rezulton se aktvendimin 
kontestues, nr. 70, paditësi e ka marrë nga e paditura më 01.02.2012. 

Gjykata Themelore Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative e ka hedhur poshtë 
padinë e paditësit “Kosomonte Foods”, me seli në Fushë-Kosovë, ushtruar kundër të padi-
turës Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në Prishtinë, si të paraqitur pas afatit , me arsyetim se 
në aktvendimin kontestues nr. 70, si datë e njoftimit të paditësit është marrë data 01.02.2012, 
e cila vërtetohet nga parashtresa e paditësit nr. 329 e datës 01.02.2012, ndërsa padinë kundër 
këtij vendimi në gjykatë paditësi e ka dorëzuar më 28.05.2014, pra nga kjo datë e deri në datën 
e parashtrimit të padisë në gjykatë kanë kaluar më tepër se 60 ditë. Gjykata, duke iu referuar 
dispozitës së nenit 27 par. 1 dhe 2, lidhur me nenin 34 par.1 pika 1.1 të Ligjit për Konfliktet 
Administrative, e ka hedh poshtë padinë e paditësit si të paraqitur pas kalimit të afatit. 

Gjykata e Apelit ka vendosur që pretendimet e ngritura në ankesë kundër aktvendimit gjy-
qësor janë të pabazuara, pasi që me dispozitën e nenit 27 par. 1 dhe 2 të Ligjit për Konflik-
tet Administrative parashikohet se “padia paraqitet brenda afatit prej 30 ditësh, që nga dita 
e dorëzimit të aktit administrativ përfundimtar palës”, ndërsa në paragrafin 2 parashikohet 
se, “nëse akti administrativ nuk i është dorëzuar palës, mund ta paraqesë padinë brenda 60 
ditësh nga dita e dorëzimit të aktit administrativ palës, në favor të së cilës është nxjerr akti”. 
Ndërkaq me nenin 34 par. 1 pika 1.1 të të njëjtit ligj parashikohet që “gjykata e hedh poshtë 
padinë me vendim, nëse konstaton se padia është paraqitur pas kalimit të afatit ose është e 
parakohshme”.

Duke u bazuar në dispozitat e lartpërmendura ligjore, Gjykata Themelore Prishtinë-Departa-
menti për Çështje Administrative me të drejtë e ka hedhur poshtë padinë e paditësit në këtë 
çështje juridiko - administrative si të paraqitur pas afatit, meqë paditësi nuk iu ka përmbajtur 
afatit ligjor.

Gjykata e Apelit e vlerëson të drejtë qëndrimin juridik të paraqitur në aktvendimin e godi-
tur, ngase nuk është cenuar ligji në dëm të paditësit, pasi është vërtetuar se ai e ka paraqitur 
padinë pas kalimit të afatit ligjor, ndërsa aktvendimi është marrë duke u respektuar dispozitat 
ligjore dhe procedurale të parashikuara nga Ligji për Konfliktet Administrative.

(Aktvendimi i Gjykat s s  Apelit Prishtin , AA-nr. 279/2014, dat  07.11.2014)
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A.A NR. 444/2014

fillimi i konfliktit administrativ dhe hedhja posht   
e padis  p r shkak se akti q  kontestohet me padi  

nuk sht  akt administrativ

Neni 13 par. 1 dhe 2, neni 14 dhe 34 par.1 nen par.1.2 i Ligjit p r Konfliktet Administrative

Konflikti administrativ mund t  filloj  vet m kund r aktit administrativ t  nxjerr  n  
procedur  administrative n  shkall  t  dyt  (neni 13 par. 1 LKA). Konflikti administra-
tiv mund t  fillohet edhe kund r aktit administrativ t  shkall s s  par , kund r t  cilit 
ankimi n  procedur  administrative nuk sht  i lejuar (neni 13 par.2 t  LKA). Konflikti 
administrativ mund t  filloj  edhe kur organi kompetent nuk ka nxjerr  nj  akt p r-
kat s administrativ lidhur me k rkes n ose ankes n e pal s, n  kushtet e parashikuara 
me k t  ligj (neni 14 LKA). Gjykata e hedh posht  padin  me aktvendim n  procedur n 
paraprake, pa i hyr  shqyrtimit meritor t  k rkes padis , po qe se konstaton se akti q  
kontestohet me padi nuk sht  akt administrativ.

Nga arsyetimi

Paditësja ka ushtruar ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore Prishtinë - Departa-
menti për Çështje Administrative, A-nr.1645/2013, datë 18.09.2014, ngase padia e paditëses 
është hedhur poshtë si e palejueshme.

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e shqyrtimit paraprak të padisë së paditëses, të ushtruar 
kundër të paditurës, me aktvendimin A-nr.1645/2013, datë 05.09.2014, ka kërkuar nga pa-
ditësja që, në afat prej 8 ditësh, ta rregullojë dhe ta plotësojë kërkesëpadinë, pasi që është 
vlerësuar se është jo e plotë dhe jo e rregullt, domethënë paditësja nuk e ka përcaktuar saktë 
se cili vendim përfundimtar i marrë në procedurën administrative kërkon të anulohet, prandaj 
duhet ta precizojë saktë kërkesëpadinë dhe, pas kësaj, obligohet që gjykatës t’ia dorëzojë 
atë bashkë me provat që e mbështesin padinë, që është e paqartë, sepse prej saj nuk mund të 
kuptohet qartë kërkesëpadia e paditëses, të cilën gjykata nuk ka mundur ta procedojë. 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative, duke vlerësuar 
lejueshmërinë e padisë së paditëses, pas plotësimit të saj më 12.09.2014, me aktvendimin 
A-nr. 1645/2013, datë 18.09.2014, e ka hedhur poshtë atë si të palejueshme, duke iu referuar 
dispozitës së nenit 34 par.1 pika 1.2, lidhur me nenin 13 dhe 14 të Ligjit për Konfliktet Ad-
ministrative, sepse në rastin konkret paditësja ka ushtruar padi për pagesën e borxhit në emër 
të dëmit të shkaktuar për shfrytëzimin e licencës. Mirëpo, gjykata e shkallës së parë ka vëre-
jtur se paditësja nuk ka paraqitur padi kundër aktit administrativ përfundimtar dhe as kundër 
ndonjë akti administrativ të shkallës së parë, kundër të cilit ankesa është e palejueshme.

Gjykata e Apelit ka konstatuar që pretendimet e ngritura në ankesë kundër aktvendimit gjy-
qësor janë të pabazuara, ngaqë me dispozitën e nenit 13 të Ligjit për Konfliktet Administra-
tive përcaktohet se “konflikti administrativ mund të fillohet vetëm kundër aktit administrativ 
të nxjerrë në procedurën administrative të shkallës së dytë ose kundër aktit administrativ të 
nxjerrë në shkallë të parë, kundër të cilit nuk është lejuar ankimi”. Ndërkaq, në nenin 14 të 
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LKA përcaktohet se “konflikti administrativ mund të fillohet edhe kur organi kompetent nuk 
ka nxjerrë akt përkatës administrativ sipas kërkesës, përkatësisht ankesës së palës, në kushtet 
e parashikuara me këtë ligj”. Në nenin 34 par.1 pika 1.2 të të njëjtit Ligj parashikohet se 
gjykata e hedh poshtë padinë e paditësit me vendim, nëse konstaton se: “akti që kontestohet 
me padi nuk është akt administrativ”.

Duke u bazuar në këto dispozita ligjore, Gjykata Themelore Prishtinë - Departamenti për 
Çështje Administrative, me të drejtë e ka hedhur poshtë si të palejueshme padinë e paditëses 
në këtë çështje juridiko-administrative, meqë ajo nuk ka ofruar dëshmi dhe fakte për paraqitje 
të padisë kundër aktit administrativ përfundimtar dhe as kundër ndonjë akti administrativ të 
shkallës së parë, sepse edhe në nenin 14.1 të Ligjit për Gjykatat, nr. 03/L-199, parashikohet 
se “Departamenti për Çështje Administrative i Gjykatës Themelore gjykon dhe vendos në 
konfliktet administrative sipas padive kundër akteve administrative përfundimtare dhe për 
çështje të tjera të përcaktuar me ligj”.

Në rastin konkret, paditësja ka ushtruar padi për pagesën e borxhit në emër të dëmit të shka-
ktuar për shfrytëzimin e licencës, por gjykata ka vënë re se në këtë çështje kontestuese nuk 
ka një vendim përfundimtar të nxjerrë në procedurë administrative dhe nuk kemi të bëjmë as 
me heshtje të organit të administratës, përveç faturave për pagesë, të cilat nuk janë akt admin-
istrativ përfundimtar në procedurën administrative, ashtu sikurse parashikohet në dispozitat 
ligjore të lartpërmendura.

Kolegji i Gjykatës së Apelit e konsideron të drejtë qëndrimin juridik të dhënë në aktvendimin 
e goditur, ngase vendimi është marrë me respektim të dispozitave ligjore dhe procedurale të 
parashikuara me Ligjin për Konfliktet Administrative.

(Aktvendimi i Gjykat s s  Apelit Prishtin , AA-nr444/2014 me 29.07.2015)

A.A-NR. 236/2014

miratimi i padis  s  padit sit me aktgjykim p r shkak t  
heshtjes s  organit t  administrat s

Neni 46 par.6 i Ligjit p r Konfliktet Administrative

Kur padia sht  paraqitur n  baz  t  neni 29 t  Ligjit p r Konfliktet Administrative 
(p r shkak t  heshtjes s  administrat s), nd rsa gjykata konstaton se ajo sht  e jus-
tifikuar, me aktgjykim do ta miratoj  padin  dhe do t  caktoj  se n  ’kuptim organi 
kompetent do t  nxjerr  vendim p r shtjen administrative.

Nga arsyetimi

Paditësi ka ushtruar padi kundër të paditurës Oda e Avokatëve të Kosovës, për shkak të 
heshtjes së organit të administratës lidhur me kërkesën për regjistrim si avokat. Gjykata e 
shkallës së parë, pasi ekzaminoi aktvendimin e kundërshtuar dhe administroi provat e nevo-
jshme, me aktgjykimin A.nr. 1464/2013 të datës 17.04.2014, vendosi ta miratojë si të bazuar 
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kërkesëpadinë e paditësit të ushtruar kundër të paditurës për mosmarrje të vendimit lidhur 
me çështjen e regjistrimit si avokat, ndërsa në paragrafin II e paditura Oda e Avokatëve të 
Kosovës - Komisioni i Kuvendit për Rishqyrtimin e Ankesave është obliguar që, lidhur me 
kërkesën e palës për regjistrim në regjistrin e avokatëve të Kosovës, datë 16.05.2013, të marrë 
vendim meritor, me arsyetimin se organi i paditur ka heshtur dhe nuk ka marrë vendim meri-
tor lidhur me kërkesën e paditësit për regjistrim në regjistrin e Odës së Avokatëve të Kosovës.

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, si të rregullt dhe të bazuar në ligj, në tërësi e 
miraton edhe Gjykata e Apelit, për arsye se aktgjykimi i goditur nuk është përfshirë me shkel-
je qenësore të dispozitave të Ligjit për Konfliktet Administrative, të cilat gjykata e shkallës 
së dytë i vëren sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 49 të LKA dhe nenit 194 të Ligjit për 
Procedurën Kontestimore, të zbatueshëm sipas nenit 63 të Ligjit për Konfliktet Administra-
tive. Gjykata e shkallës së parë, duke vlerësuar ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar në 
kuptim të nenit 44 par.1 të Ligjit për Konfliktet Administrative në drejtim të thënieve në padi, 
thënieve të përgjigjes ndaj padisë, provave të administruara në seancë gjyqësore si dhe pas 
shqyrtimit të shkresave të tjera të lëndës, konstatoi se padia e paditësit është e bazuar.

Gjykata e Apelit, sa u përket pretendimeve ankimore se gjykata e shkallës së parë ka shkelur 
dispozitat procedurale, konstatoi se ato janë të pabazuara dhe, si të tilla, nuk qëndrojnë, ngase 
gjykata e ka shqyrtuar padinë, duke ia dërguar fillimisht atë përfaqësuesit të së paditurës për 
të paraqitur përgjigje ndaj saj, pastaj ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor dhe ka nxjerrë 
prova të mjaftueshme, gjë që do të thotë se gjatë vlerësimit gjykata e shkallës së parë nuk i ka 
shkelur dispozitat e LKA.

Ndërkaq, sa u përket pretendimeve ankimore për vërtetim të gabuar dhe jot ë plotë të gjendjes 
faktike, kjo Gjykatë gjithashtu konsideron se gjykata e shkallës së parë, me rastin e shqyrtimit 
të padisë së paditësit, ka nxjerrë prova të mjaftueshme, të cilat vërtetojnë se pretendimet e së 
paditurës janë të pabazuara, sepse janë në kundërshtim me gjendjen faktike të vërtetuar dhe 
me provat që ndodhen në shkresat e lëndës, meqë heshtja e organit të paditur nuk është në 
pajtim me dispozitat ligjore në fuqi. Në fakt, me dispozitën e nenit 46 par. 6 të LKA parashi-
kohet se “kur padia është paraqitur në bazë të nenit 29 të këtij Ligji, ndërsa gjykata konstaton 
se është e arsyeshme, do ta miratojë padinë me aktgjykim dhe do ta caktojë organin kompetent 
të nxjerrë vendim”.
 
Gjykata e Apelit konsideron se gjendja faktike është vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, 
ngase nuk është cenuar ligji në dëm të së paditurës, ndërsa thëniet e ankesës kolegji nuk i 
miratoi, sepse vlerësoi se pretendimet ankimore ishin pa ndikim në vërtetimin e një gjendjeje 
tjetër faktike nga ajo e vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë. 

Duke marrë parasysh se gjykata e shkallës së parë i ka zbatuar drejt dispozitat procedurale dhe 
materiale me rastin e pranimit të padisë dhe obligimin e së paditurës OAK – Komisioni i Ku-
vendit për Rishqyrtimin e Ankesave, që lidhur me kërkesën e palës për regjistrim në regjistrin 
e avokatëve të Kosovës të datës 16.05.2013, të nxjerrë vendim dhe ta zgjidhë çështjen admin-
istrative lidhur me kërkesën e paditësit për regjistrim në regjistrin e OAK-ës dhe të veprojë 
sipas vërejtjeve të dhëna në aktgjykim dhe pasi me thëniet ankimore një aktgjykim i tillë nuk 
mund të vihet në dyshim, ankesa e të paditurës u refuzua si e pabazuar, ndërsa aktgjykimi i 
goditur u vërtetua si i drejtë dhe i ligjshëm.

(Gjykata e Apelit Prishtin , AA-nr.236/2014, dat  07.11.2014)
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A.A - NR. 393/2014

gjuha n  procedur

Procedura n  konfliktin administrativ zhvillohet n  gjuh n q  sht  n  p rdorim zyrtar 
n  gjykat .

Neni 96 paragrafi 1 dhe neni 97 i Ligjit p r Procedur n Kontestimore, i zbatuesh m 
sipas nenit 63 t  Ligjit p r Konfliktet Administrative

N  procedur n p r konfliktet administrative zbatohen p rshtatshm risht dispozitat e 
Ligjit p r Procedur n Kontestimore, kur ligji nuk p rmban dispozita p r procedur n 
n  konfliktet administrative (neni 63 i LKA). Pal t dhe pjes marr sit e tjer  n  proce-
dur  kan  t  drejt  q  n  procedur n q  zhvillohet para gjykat s t  p rdorin gjuh n e 
vet apo gjuh n t  cil n e kuptojn  (neni 96 par.1 i LPK). Let rthirrjet, vendimet dhe 
shkresat e tjera gjyq sore u d rgohen pal ve dhe pjes marr sve t  tjer  n  procedur  
n  gjuh n q  sht  n  p rdorim zyrtar n  gjykat  (neni 97 i LPK).

Nga arsyetimi

Pasi shqyrtoi thëniet në ankesë, aktvendimin e goditur me ankesë dhe shkresat e tjera të 
lëndës, kolegji konstatoi se gjykata e shkallës së parë ka shkelur esencialisht dispozitat e 
procedurës kontestimore, të cilat konsistojnë në atë se paditësit iu kanë dorëzuar vërejtjet për 
pagesën e taksës gjyqësore në gjuhën të cilën ai nuk e kupton, meqë nga procesverbali për 
shqyrtimin kryesor konstatohet se ai është marrë në pyetje në gjuhën serbe përmes përkthye-
sit të gjykatës dhe se ka deklaruar se nuk e kupton gjuhën shqipe.

Nga procesverbali për shqyrtimin kryesor i datës 03.04.2014 shihet se gjykata e shkallës së 
parë nuk ka vepruar në tërësi sipas Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, i cili duhet të zbatohet 
në mënyrë të plotë, për të mundësuar barazinë e komuniteteve para ligjit, sepse në asnjë rast 
nuk bën të shkelet e drejta e paditësit (pjesëtar i komunitetit jo-shumicë) që t’i sigurohet përk-
thimi i vendimeve dhe shkresave në gjuhën të cilën ai e përdor në procedurë.

Pra, në këtë rast, nuk është zbatuar në masë të mjaftueshme neni 14 i Ligjit nr. 02/L-37 
për Përdorimin e Gjuhëve, sipas të cilit gjykatat kanë për detyrë që dokumente që kanë të 
bëjnë me procedurat t’i lëshojnë në gjuhën zyrtare të zgjedhur për procedurë dhe në gjuhë 
të tjera zyrtare, nëse kërkohet nga cilado palë në procedurë, siç ka kërkuar paditësi në këtë 
rast. Kështu, edhe në nenin 96 të LPK parashikohet se pala ka të drejtë që në procedurën që 
zhvillohet para gjykatës ta përdorë gjuhën e vet apo gjuhën të cilën e kupton, ndërsa nga 
neni 97 i po këtij Ligji rezulton se pala ka të drejtë të kërkojë që shkresat zyrtare t’i dorëzo-
hen në njërën nga gjuhët zyrtare, që janë në përdorim në gjykatë dhe që e ka zgjedhur vetë. 
Meqenëse gjykata në këtë kontest nuk ka vepruar sipas ligjit lidhur me shkresat që kanë të 
bëjnë me vërejtjet për pagesën e taksës gjyqësore, nuk ka pasur vend për marrjen e aktven-
dimit të goditur, me të cilin janë shkelur esencialisht dispozitat e procedurës kontestimore 
të parashikuara nga neni 182 par. 2 nënpar. j) të LPK dhe nenit 14 të Ligjit nr. 02/L-37 për 
Përdorimin e Gjuhëve, të zbatueshëm sipas nenit 63 të LKA. 
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Për këto arsye, Gjykata e Apelit konstatoi se ankesa është e bazuar dhe vendosi që aktven-
dimin e gjykatës së shkallës së parë ta prishë, ndërsa lëndën t’ia kthejë gjykatës së njëjtë për 
procedim të mëtejmë, duke vepruar sipas vërejtjeve të dhëna më sipër, ashtu që vërejtjet për 
pagesën e taksës gjyqësore t’i përkthejë e t’ia dorëzojë palës, në mënyrë që të mos përsëritet 
shkelja ligjore e përmendur më sipër.

(Aktvendimi i Gjykat s s  Apelit Prishtin , AA.nr393/2014, dat  09.12.2014)

A.A NR. 22/2015

nd shkimi administrativ p r mosp rdorim t  pajisjeve 
elektronike fiskale p r mosregjistrim t  transaksioneve

Neni 57 paragrafi 1 i Ligjit 03/L-220 p r Administrat n Tatimore dhe Procedurat 

do person q  i k rkohet t  p rdor  pajisjen elektronike fiskale (PEF) p r regjistrimin 
e t  gjitha transaksioneve t  b ra gjat  aktivitetit t  tij ekonomik, i cili nuk ka instaluar 
nj  pajisje t  till  elektronike, do t’i n nshtrohet nd shkimit administrativ prej nj mij  
(1.000) € p r do shkelje t  till . 

Nga arsyetimi

Paditësja “Fitorja” Sh.p.k, me seli në Ferizaj, ka ushtruar padi duke kundërshtuar ligjshmërinë 
e vendimit nr. 100/2013, datë 15.04.2013, të Administratës Tatimore të Kosovës – Departa-
mentit të Ankesave, me të cilin i është refuzuar si e pabazuar ankesa në mbështetje të nenit 
136/a të Ligjit nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, në lidhje me nenin 89 par.2 të 
Ligjit nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, ndërsa ndëshkimi i datës 
26.03.2013 në vlerë prej 1.000 € vërtetohet si i bazuar.

Gjykata e shkallës së parë, pasi vlerësoi vendimin e kundërshtuar dhe administroi provat e 
nevojshme, vendosi ta refuzojë kërkesëpadinë e paditëses si në dispozitiv të aktgjykimit të 
goditur, me arsyetimin se gjykata nuk ka gjetur fakte që paditësja të ketë pasur arkë fiskale të 
derivateve për regjistrimin e transaksioneve të bëra gjatë aktivitetit të saj afarist. Ndërkaq, në 
këtë rast paditësja nuk ka arritur të ofrojë dëshmi se kishte instaluar arkën fiskale të derivat-
eve të naftës para se të ushtrohej kontrolli, edhe pse është paralajmëruar disa herë nga e padi-
tura që të pajiset me arkë fiskale. Meqenëse paditësja nuk ka ofruar fakte të mjaftueshme, me 
të cilat do të argumentohej e kundërta, gjykata e shkallës së parë nuk i ka pranuar pretendimet 
e paditëses, për arsye se ajo do të duhej ta instalonte arkën fiskale para ushtrimit të kontrollit 
nga ana e inspektorëve tatimorë, domethënë që kur kishte filluar ushtrimin e aktivitetit të saj 
afarist, përkatësisht që nga momenti i regjistrimit të biznesit të saj.

Gjykata e Apelit e aprovon në tërësi, si të rregullt dhe të bazuar në ligj, qëndrimin juridik të 
gjykatës së shkallës së parë, për arsye se aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje qenësore 
të dispozitave të Ligjit për Konfliktet Administrative, të cilat gjykata e shkallës së dytë i 
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vëren sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, të apli-
kueshëm sipas nenit 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

Edhe për sa u përket pretendimeve ankimore për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 
faktike, kjo gjykatë gjithashtu konsideron se gjykata e shkallës së parë, me rastin e shqyrtimit 
të padisë së paditëses, ka nxjerrë prova të mjaftueshme me të cilat vërtetohet se pretendimet 
e paditëses janë të pabazuara, ngase janë në kundërshtim me gjendjen faktike të vërtetuar 
nga ana e organit të paditur dhe me provat që ndodhen në shkresat e lëndës, meqë vendimi i 
organit administrativ të së paditurës është në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi.
 
Gjykata e Apelit, duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, gjeti se gjykata e shkallës së 
parë, në bazë të dëshmive të nxjerra ka konstatuar se organi i paditur i ATK-ës ka vepruar dre-
jt kur, me dokumentin e caktimit të ndëshkimit të datës 26.03.2013, i ka shqiptuar paditëses 
gjobën administrative në përputhje me neni 57 par.1 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën 
Tatimore dhe Procedurat, sepse ka konstatuar faktin se deri në datën e kontrollit nga ana e 
inspektorëve tatimorë nuk ka pasur të instaluar arkën fiskale. Andaj, duke u nisur nga gjendja 
e tillë e çështjes, kjo Gjykata gjeti se gjykata e shkallës së parë ka marrë vendim të drejtë kur 
është bazuar në dispozitat e LPA, LKA, Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe 
Procedurat dhe Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010 për Zbatimin e Ligjit Nr. 03/L-222 mbi 
Administratën Tatimore dhe Procedurat.
 
Nga e tërë kjo që u tha më sipër dhe mbi këtë gjendje faktike, kjo Gjykatë konsideron se 
gjendja faktike është vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, ngase nuk është cenuar ligji në 
dëm të paditëses, ndërsa thëniet e paraqitura në ankesë ky kolegj nuk i aprovoi, sepse vlerësoi 
se pretendimet ankimore janë pa ndikim në vërtetimin e një gjendjeje tjetër faktike nga ajo që 
ka vërtetuar gjykata e shkallës së parë. 

Duke marrë parasysh se gjykata e shkallës së parë i ka zbatuar drejt dispozitat procedurale 
dhe materiale me rastin e refuzimit të padisë së paditëses dhe lënies në fuqi të vendimit të 
lartpërmendur e pasi që me thëniet ankimore një aktgjykim i tillë nuk mundë të vihet në 
dyshim, ankesa e paditëses u refuzua si e pabazuar, kurse aktgjykimi i goditur u vërtetua si i 
drejtë dhe i ligjshëm.

(Aktgjykimi i Gjykat s s  Apelit Prishtin , AA-nr22/2015, dat  06.05.2015)
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AE.NR. 77/2016, Dat  15.04.2016

afati i paraqitjes s  k rkes s p r kthim n  gjendje t  
m parshme

Ligji p r Procedur n Kontestimore (LPK)
(Neni 130, 131 dhe 133 i LPK)

Afati subjektiv i paraqitjes s  propozimit p r kthim n  gjendje t  m parshme sht  
shtat  (7) dit , nga dita kur ka pushuar shkaku i mosveprimit apo nga dita kur ka 
m suar p r mosveprim. Nd rkaq, afati objektiv sht  gjasht dhjet  (60) dit  nga dita e 
mosveprimit, p rkat sisht fillon t  ec  nga dita e ardhshme pas dat s s  mospjes mar-
rjes n  seanc  dhe fillon e mbaron pavar sisht nga elementi subjektiv i propozuesit. 
Nga arsyetimi

Në procedurën kontestimore të zhvilluar në gjykatën e shkallës së parë kreditori ka qenë i 
thirrur me rregull në seancën e datës 08.06.2015, por nuk ka marrë pjesë në të dhe mungesën 
nuk e ka arsyetuar. Prandaj gjykata e shkallës së parë ka marrë aktvendimin E.nr. 412/2014, 
me të cilin e ka konsideruar të tërhequr propozimin për përmbarim të kreditorit. 

I autorizuari i kreditorit , më 28.12.2015, ka parashtruar në gjykatë propozim për kthim në 
gjendje të mëparshme, me arsyetimin se nuk ka mundur të marrë pjesë në seancë, pasi ndod-
hej për mjekim në Banjën e Kllokotit.

Gjykata e shkallës së parë, duke u bazuar në nenin 130 par. 3 dhe nenin 133 par. 1 të LPK, 
me aktvendimin e goditur me ankesë e ka hedhur poshtë, si të paraqitur pas afatit, propozimin 
e kreditorit për kthim në gjendje të mëparshme, me arsyetimin se nga data e mbajtjes së 
seancës (08.06.2015), deri në paraqitjen e propozimit për kthim në gjendjen e mëparshme 
(28.12.2015), kanë kaluar më tepër se gjashtë muaj. 

Kundër këtij aktvendimi i autorizuari i kreditorit ka paraqitur ankesë brenda afatit ligjor, 
për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore dhe vërtetimit të 
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozimin që propozimi për kthim në gjendje 
të mëparshme të aprovohet, aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë të prishet dhe çështja 
të kthehet për rishqyrtim dhe rivendosje ose ai të ndryshohet dhe të lejohet përsëritja e pro-
cedurës.

Gjykata e Apelit e Kosovës gjeti se ankesa e të paditurit është e pabazuar, ndërsa aprovoi në 
tërësi, si të rregullt dhe të ligjshëm, vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë, ngaqë 
është nxjerrë në përputhje me dispozitat e nenit 130 par. 2 dhe 3, nenit 131 dhe nenit 133 par. 
1 të LPK. Neni 130 par. 2 përcakton afatin subjektiv të paraqitjes së propozimit për kthim në 
gjendje të mëparshme dhe ky afat është shtatë ditë, llogaritur nga dita e pushimit të shkakut 
të mosveprimit apo nga dita kur u mësuar për mosveprimin. Megjithatë, dispozita e nenit 130 
par. 3 të LPK përcakton afatin objektiv të paraqitjes së propozimit. Sipas kësaj dispozite, afati 
objektiv 60-ditor fillon dhe mbaron pavarësisht nga elementi subjektiv i propozuesit. Për këtë 
afat është i parëndësishëm momenti kur propozuesi ishte në dijeni ose do të duhej të ishte 
në dijeni për caktimin e seancës. Për kalimin e afatit objektiv është me rëndësi vetëm skad-
imi i kohës së caktuar dhe, sipas dispozitës së përmendur, ky afat kalon 60 ditë pas ditës së 
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mosveprimit, përkatësisht ditën e ardhshme të datës së mospjesëmarrjes në seancë. Në rastin 
konkret paditësi ka qenë i thirrur me rregull për seancën e datës 08.06.2015, përkatësisht ka 
pasur dijeni për seancën e caktuar dhe nuk ka vepruar brenda afateve ligjore për të kërkuar 
kthimin në gjendje të mëparshme, prandaj e ka humbur këtë të drejtë procedurale.

Gjykata e Apelit e vlerësoi si të pabazuar pretendimin ankimor të kreditorit se afati fillon të 
ecë nga data kur kreditori e ka pranuar aktvendimin me të cilin propozimi për përmbarim 
është konsideruar i tërhequr, për arsye se në këtë rast veprimi procedural të cilin nuk e ka kry-
er kreditori është mospjesëmarrja në seancën e caktuar nga gjykata për datën 08.06.2015 dhe 
nuk është kontestuese se kreditori ka qenë në dijeni për këtë fakt. Sipas dispozitës së nenit 
130 par. 3 të LPK, ky afat ka filluar të ecë ditën e nesërme dhe ka përfunduar me kalimin e 
60 ditëve, pavarësisht nga elementi subjektiv.

(Nga aktvendimi i Gjykat s s  Apelit t  Kosov s, Ae.nr. 77/2016, dat  15.04.2016)

AE.NR. 164/2015

kriteret p r vler simin e ngjashm ris  s  mallrave dhe  
sh rbimeve me rastin e vler simit t  pretendimeve p r 

shkelje t  mark s tregtare

Ligji p r Markat Tregtare – Ligji 2011/04-L-026 (Neni 5 – Neni 6 par. 1.5) 

Me rastin at  vler simit t  ngjashm ris  s  mallrave dhe sh rbimeve, gjykata duhet ta 
ket  parasysh: natyr n e mallrave dhe t  sh rbimeve, perceptimin e konsumatorit mesa-
tar dhe faktin n se k to dy nd rmarrje jan  n  konkurrenc  me nj ra tjetr n, nd rkaq 
p r vler simin e shkall s s  ngjashm ris  midis markave duhet t  merren parasysh: sh-
kalla e ngjashm ris  vizuale (n  pamje), shkalla e ngjashm ris  aurale (n  d gjim) dhe 
shkalla e ngjashm ris  konceptuare. Me rastin e shqyrtimit t  ngjashm ris , vler simi 
nuk mund t  reduktohet n  konstatimin e pjessh m t  ngjashm ris  t  vet m nj rit prej 
elementeve t  theksuara, por duhet t  b het nj  vler sim i p rgjithsh m i t  gjitha ng-
jashm rive dhe dallimeve t  mark s tregtare si t r si.

Nga arsyetimi

Në procedurën e zhvilluar mbi padinë e paditësit për shkelje të markës, Gjykata Themelore Pr-
ishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike ka marrë aktgjykim me të cilin ka vërtetuar se 
e paditura, përmes importimit të sprej-it kundër ndryshkut, me shenjën “NN-1” ka bërë shkelje 
të markës tregtare të paditësit “XY-40” dhe është urdhëruar e paditura të bëjë shkatërrimin e 
produktit , duke iu ndaluar që në të ardhmen të importojë, të ruajë apo të shesë pa autorizim 
mall me shenjë të njëjtë apo të ngjashëm me markën tregtare të paditësit “XY-40”. 

Gjykata e shkallës e parë ka ardhur në përfundimin se produkti “NN-1” i importuar nga e pa-
ditura, për nga forma e ambalazhit (paketimit), dukja vizuale dhe ngjyrat që përmban, mund 
të shkaktojë konfuzion te publiku, kështu që konsumatorët mund t’i ngatërrojnë mallrat e 
importuara nga i padituri me mallrat e paditësit të mbrojtura me markë tregtare të regjistruar, 
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si markë tregtare nga klasa 2 dhe 4, markë figurative, me ngjyrat e mbrojtura “e verdhe” dhe 
“e kaltër”. Sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së parë, fakti se produktet shërbejnë për 
qëllime të njëjta dhe se janë të së njëjtës klasë, paraqet rrezikshmëri më të madhe të shkaktimit 
të konfuzionit tek konsumatorët dhe ngatërrim të këtyre mallrave.

Sipas qëndrimit të Gjykatës së Apelit, gjykata a shkallës së parë e ka zbatuar gabimisht të 
drejtën materiale kur ka konstatuar se në rastin konkret e paditura, me produktin e saj, ka 
bërë shkelje të markës tregtare të paditësit, sepse me rastin e vlerësimit të dallueshmërisë për-
katësisht ngjashmërisë së produktit të mbrojtur të paditësit me markë tregtare dhe produktit 
të së paditurës, nuk i ka çmuar drejt kriteret bazë për vlerësimin e dallueshmërisë, formën e 
ambalazhit (paketimin), dukjen vizuale dhe ngjyrat që përmban dhe ka ardhur ne përfundimin 
se mund të shkaktojë konfuzion te publiku, por ka neglizhuar elementet e tjera thelbësore 
që duhet të çmohen me rastin vlerësimit të ngjashmërisë dhe dallimeve midis markave të 
ndryshme.

Me rastin e vlerësimit të ngjashmërisë së mallrave dhe shërbimeve, gjykata duhet të ketë para-
sysh: natyrën e mallrave dhe të shërbimeve, perceptimin e konsumatorit mesatar dhe faktin 
nëse këto dy ndërmarrje janë në konkurrencë me njëra-tjetrën, por për vlerësimin e shkallës 
së ngjashmërisë midis markave duhet të merren parasysh: shkalla e ngjashmërisë vizuale (në 
pamje), shkalla e ngjashmërisë aurale (në dëgjim) dhe shkalla e ngjashmërisë konceptuare. Në 
rastin konkret, edhe pse kemi të bëjmë me mallra të ngjashme, marka tregtare e regjistruar e 
paditësit “XY-40” dhe shenja “NN-1” e përdorur në produktet e të paditurës kanë dallime të 
mëdha në pamje, në shprehjen e shenjës dhe në konceptin e paraqitjes së shenjave në dizajnin 
grafik.
 
Në rastin konkret produkti i paditëses dhe ai i së paditurës të vetmen ngjashmëri ndërmjet 
tyre e kanë te ngjyrat e kaltër dhe verdhe, të cilat gjenden në të dy produktet, ndërsa të gjitha 
elementet e tjera i kanë të ndryshme; mënyra e dizajnimit të ambalazhit dallon dukshëm, sepse 
produkti i të paditurës përmban përshkrime të tjera, font tjetër të shkronjave, fotografi në 
gjysmën e pjesës ballore të ambalazhit, që nuk ka ngjashmëri me produktin e paditëses; dallon 
plotësisht ngjyra e pjesës së pasme të ambalazhit dhe kanë madhësi të ndryshme të ambalazhit. 

Sipas nenit 5 të Ligjit për Markat Tregtare, kusht për regjistrimin e markës tregtare është 
mundësia e paraqitjes grafike të markës, ndërsa me vendimin e MTI marka tregtare e paditësit 
është regjistruar si kombinim i ngjyrave të mbrojtura kaltër e verdhë në dizajnin e caktuar dhe 
kjo markë tregtare gëzon mbrojtje vetëm në këtë dizajn të dhënë në vendim, përkatësisht në 
këtë kombinim, sepse do të ishte jashtë çdo logjike që paditësi, me vetë faktin e regjistrimit 
dhe mbrojtjes së ngjyrave të caktuara, t`ia mohojë çdo prodhuesi përdorimin e këtyre ngjyrave 
në çfarëdo forme dhe në çfarëdo kombinimi. Prandaj, Gjykata e Apelit ka vlerësuar se për-
dorimi i ngjyrave të njëjta në produktin e të paditurës, në dizajn dhe formë krejt tjetër dhe me 
kombinime të tjera. nuk shkelin markën tregtare të paditësit. 

Gjykata e Apelit ka gjetur se ekzistojnë dallime të dukshme edhe në elementin “aural”, sepse 
shenja “XY-40” dhe “NN-1” kanë dallime të theksuara në shprehjen e tyre, madje janë plotë-
sisht të ndryshme, andaj edhe në këtë element produkti i të paditurës nuk mund të shkaktojë 
konfuzion të publiku. 
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Gjykata e shkallës së parë, te vlerësimi i ngjashmërive e ka marrë gabimisht si kriter formën 
cilindrike të ambalazhit (bombolës), e cila është e njëjtë në të dy produktet dhe ka konstat-
uar shkelje mbi këtë bazë. Në këtë rast forma e ambalazhit të produkteve përbën “një formë 
funksionale” të vetë produktit. Neni 6 par 1.5 i Ligjit për Markat Tregtare të Kosovës e ndalon 
mbrojtjen e shenjave, të cilat përbëhen nga një trajtë që: 1) rezulton nga natyra e vetë mallit 
përkatës, 2) është e nevojshme për të arritur një rezultat teknik, ose 3) i jep vlerë thelbësore 
mallit në fjalë. Sipas kësaj dispozite, një formë që është funksionale, nuk mund të gëzojë 
mbrojtje. Nocioni i funksionalitetit është mekanizëm për parandalimin e monopolit mbi një 
formë të caktuar të mallit, e cila është e nevojshme për arritjen e një rezultati të caktuar. Forma 
e ambalazhit të produkteve kontestuese përdoret te të gjitha produktet e kësaj natyre, prandaj 
përdorimi i kësaj forme nuk mund të ndalohet, përkatësisht përdorimi i kësaj forme nuk për-
bën shkelje të markës tregtare.

Për vlerësimin e drejtë të çështjes, Gjykata e Apelit ka marrë për bazë edhe “nivelin e dijenisë 
së publikut për markën ose të njohjes së saj në sektorin publik përkatës”, si një prej kriter-
eve themelore të përcaktuara me “Rekomandimet e përbashkëta” të miratuara nga Kuvendi i 
Unionit të Parisit për Mbrojtjen e Pronësisë Industriale dhe Kuvendi i Përgjithshëm i Organi-
zatës Botërore për Pronësi Intelektuale (OBPI), lidhur me vlerësimin e shkeljes së markave 
tregtare. Në rastin konkret, produkti i paditësit është një produkt që nuk ka përdorim të përg-
jithshëm në jetën e përditshme dhe nuk e përdor secili qytetar i rëndomtë, por përbën produkt 
që përdoret në sektor të caktuar, pra ka përdorim specifik, domethënë nuk është produkt i njo-
hur përgjithësisht nga publiku. Rrethi i konsumatorëve është i kufizuar dhe kryesisht ata janë 
profesionistë të profesioneve të caktuara, të cilët e përdorin këtë produkt dhe që kanë njohuri 
të mjaftueshme për ta dalluar produktin e paditësit nga produktet e tjera të ngjashme, kështu 
që edhe mundësia e shkaktimit të konfuzionit te këta konsumatorë është shumë e vogël, për-
katësisht e pamundur, sepse ata me “një vëmendje të konsumatorit të rëndomtë” do ta dallonin 
produktin e paditëses nga produkti i të paditurës, për shkak se këto dy produkte kanë shenja të 
mjaftueshme dalluese midis tyre.

Marka tregtare përbën një shenjë që përshkruan një produkt dhe bartë informacione te kon-
sumatori lidhur me prejardhjen e atij produkti. Funksioni kryesor i markës tregtare është të 
shërbejë si identifikues burimi. Në rastin konkret, produkti i të paditurës nuk përmban ele-
mente të cilat kanë për qëllim që konsumatorin ta vënë në lajthim lidhur me burimin e produk-
tit, përkatësisht të krijojnë përshtypjen se produkti “NN-1” është prodhim i njëjtë apo produkt 
i prodhuesit të njëjtë të “XY-40”, por përmban elemente dalluese të qarta, nga të cilat mund të 
identifikohet lehtë prodhuesi, prejardhja dhe të gjitha informacionet e tjera të nevojshme për 
produktin dhe burimin e tij. Për vlerësimin e ngjashmërisë duhen krahasuar të gjitha elementet 
e markës tregtare: dukja, shprehja dhe kuptimi i markës tregtare dhe, me rastin e shqyrtimit të 
ngjashmërisë, vlerësimi nuk mund të reduktohet në konstatimin e pjesshëm të ngjashmërisë të 
vetëm njërit prej elementeve të theksuara, por duhet të bëhet një vlerësim i përgjithshëm i të 
gjitha ngjashmërive dhe dallimeve të markës tregtare, si tërësi.

Për këto arsye, Gjykata e Apelit gjeti se në rastin konkret e paditura me produktin e saj nuk e 
ka shkelur markën tregtare të paditësit, prandaj kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar dhe, 
mbi këtë bazë, e ndryshoi aktgjykimin e goditur dhe e refuzoi kërkesëpadinë e paditësit.

(Nga aktgjykimi i Gjykat s s  Apelit t  Kosov s, Ae.nr. 164/2015, dat  08.12.2015)
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AE.NR. 97/2015

lejushmeria e kamatave nd shkuese  
te kontratat e kredis

Ligji p r Marr dh niet e Detyrimeve – LMD 
(Neni 270 par. 3, neni 110-109 t  LMD - 30 mars 1978) 
(Neni 253 par. 3, neni 96-95. t  LMD nr. 04/L-007- 2013) 

D nimi kontraktues nuk mund t  kontraktohet p r detyrime n  t  holla. Dispozita kon-
traktuese me t  cil n kontraktohet d nim kontraktues sht  dispozit  nule. Nulimi i saj 
mund t  k rkohet n  do koh , nga do person i autorizuar si dhe nga gjykata sipas 
detyr s zyrtare.

Nga arsyetimi

Në procedurën e zhvilluar mbi padinë e paditësve për shpalljen nule të dispozitës kontraktuese në 
marrëveshjen për kredinë, Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike 
ka marrë aktgjykim me të cilin e ka shpallur nule dispozitën e nenit 4 pika c, të marrëveshjes për 
kredinë, me të cilën është kontraktuar interesi ndëshkues, me normën e interesit prej 3% në muaj 
dhe e ka detyruar të paditurën që të gjitha mjetet financiare të paguara në emër të kamatës ndësh-
kuese t`i bartë te pagesa e borxhit kryesor dhe interesi i rregullt nga ky raport kontraktues.

E paditura ka pretenduar në ankesën e saj se gjykata e shkallës së parë e ka aplikuar gabimisht 
dhe në mënyrë jo të drejtë të drejtën materiale dhe se kërkesa e paditësit për nulimin e kontratës 
është parashkruar, pasi ka kaluar afati trevjeçar i parashkrimit, prandaj ka propozuar hedhjen 
poshtë të padisë së paditësve si të paraqitur pas afatit.

Gjykata e Apelit të Kosovës gjeti se ankesa e të paditurit është e pabazuar në këtë drejtim, 
sepse me dispozitën e nenit 110 të LMD është përcaktuar se e drejta e kërkesës për vërtetimin 
e nulitetit nuk shuhet; madje, sipas nenit 109 të LMD, për nulitetin gjykata kujdeset kryesisht 
dhe atë mund ta invokojë çdo person i interesuar. Në rastin konkret, dispozita kontestuese e 
kontratës është në kundërshtim me dispozitën imperative ligjore, përkatësisht me nenin 270 par. 
3 të LMD, prandaj duke u nisur nga parimi juridik se “gjendja juridike e paligjshme, me kalimin 
e kohës, nuk mund të shndërrohet në gjendje juridike të ligjshme”, gjykata vlerëson se kërkesa 
për nulimin e dispozitës kontraktuese nuk mund të parashkruhet, sepse pavlefshmëria e kësaj 
dispozite ka ekzistuar në momentin e lidhjes së kontratës dhe nulimi i saj mund të kërkohet në 
çdo kohë.

Prandaj Gjykata e Apelit gjeti se, në rastin konkret, kërkesëpadia e paditësit lidhur me shpalljen 
nule te dispozitës kontraktuese është e bazuar.

(Nga aktvendimi i Gjykat s s  Apelit t  Kosov s, Ae.nr. 97/2015, dat  24.05.2016)
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AE.NR. 171/2015

e drejta e ankeses ndaj aktvendimit p r shpalljen t  
ekzekutuesh m t  vendimit t  arbitrazhit 

Ligji p r Arbitrazhin – Ligji 2007/02-L75 (neni 37.3) 

Nga dispozita e nenit 37.3 t  Ligjit p r Arbitrazhin rezulton se nuk mund t  ushtrohet ankes  
ndaj aktvendimit me t  cilin shpallet i ekzekutuesh m vendimi i Tribunalit t  Arbitrazhit.

Nga arsyetimi

Në procedurën për shpalljen të ekzekutueshëm të vendimit të Tribunalit të Arbitrazhit, Gjykata 
Themelore Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike ka marrë aktvendim me të cilin e ka 
shpallur të ekzekutueshëm vendimin e Tribunalit të Arbitrazhit të Odës Ekonomike të Kosovës. 
Gjykata e shkallës së parë, në këshillën juridike të aktvendimit të goditur, ka udhëzuar për të dre-
jtën e ankesës.

Me ankesë është goditur aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë, me pretendimin se propo-
zuesi i ka pasur kundër-propozuesit borxh para se të merrej vendimi nga arbitrazhi. Nga 
vendimin i Tribunalit të Përhershëm të Arbitrazhit, me të cilin është vendosur në mënyrë mer-
itore në çështjen juridike kontestimore mes paditësit - të kundërpaditurit, rezulton se borxhi 
kontestues, për të cilin janë ngritur pretendime në ankesë, ka qenë objekt shqyrtimi në proce-
durën e zhvilluar të arbitrazhit dhe Tribunali i Arbitrazhit ka vendosur edhe për këtë çështje.

Sipas qëndrimit të Gjykatës së Apelit, ankesa e kundër-propozuesit është e palejueshme, edhe 
pse gjykata e shkallës së parë në këshillën juridike të aktvendimit të goditur e ka udhëzuar 
gabimisht palën për të drejtën e ankesës. Dispozitat e nenit 36.1, 36.3 dhe nenit 37.2 të Lig-
jit për Arbitrazhin (Ligji 02/L-75) përcaktojnë se pala mund të kërkojë me padi anulimin 
e vendimit të Tribunalit të Arbitrazhit brenda 90 ditësh, nga dita e pranimit të vendimit të 
arbitrazhit, për shkaqet e parashikuara nga neni 36.2 të këtij Ligji. Kundër aktvendimit të 
gjykatës, me të cilin vendoset lidhur me padinë për anulimin e vendimit të arbitrazhit, sipas 
nenit 37.3 të Ligjit për Arbitrazhin, lejohet ankesa. Mirëpo, e njëjta dispozitë përcakton se, 
për të gjitha aktvendimet e tjera të nxjerra nga gjykata në pajtim me këtë Ligj, nuk lejohet 
ankesa. Në rastin konkret, procedura në shkallë të parë nuk është zhvilluar sipas padisë për 
anulimin e vendimit të arbitrazhit, por sipas propozimit për shpalljen të ekzekutueshëm të 
vendimit të arbitrazhit në përputhje me nenin 38.1 të Ligjit për Arbitrazhin, prandaj, bazuar 
në dispozitën e lartpërmendur (neni 37.3) rezulton se kundër vendimit të marrë nga gjykata 
në këtë procedurë nuk lejohet ankesa.

Prandaj Gjykata e Apelit, në përputhje me nenin 186 .1 dhe nenin 196 të LPK, ankesën e 
kundër-propozuesit e hodhi poshtë si të palejueshme . 

(Nga aktvendimi i Gjykat s s  Apelit t  Kosov s, Ae.nr. 171/2015, dat  08.12.2015)
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praktika gjyq sore nga e drejta penale

PAKR.NR.543/2015

ligjshm ria e provave

N se gjat  kontrollit t  personit, sht pis  ose lokalit gjenden sende q  nuk kan  t  b jn  
me vepr n penale p r t  cil n sht  zbatuar kontrolli, por q  indikojn  p r nj  vep r 
tjet r penale, procesverbali i kontrollimit nuk mund t  konsiderohet prov  e marr  n  
m nyr  t  kund rligjshme - neni 109 i KPP.

Nga arsyetimi

Gjykata Themelore Prishtinë – Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin PKR-
nr.505/2014, datë 28 maj 2015, të akuzuarit A. S. e A.D., në mbështetje të dispozitës së 
nenit 364 par. 1 nënpar. 1.3 të KPP, i ka liruar nga akuza për veprën penale blerja, posedimi, 
shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge, 
parashikuar nga neni 273 par.1, lidhur me nenin 281 par. 1 nënpar. 1.1 e 1.9 dhe nenin 31 të 
KPRK, për shkak se nuk është provuar që ta kenë kryer veprën penale, kurse të akuzuarin S. 
S. e ka shpallur fajtor për veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautor-
izuar e narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge, parashikuar nga nenin 273 par.1 
të KPRK dhe e ka dënuar me 4 (katër) vjet e 6 (gjashtë) muaj burgim, në të cilin i është llog-
aritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 3.05.2014 e tutje dhe me gjobë prej nga 2000 (dy mijë) €, të 
cilën është obliguar ta paguajë në afat prej 15 ditësh, pasi aktgjykimi ta marrë formë të prerë, përndryshe 
do ti zëvendësohej me burgim, ashtu që për një ditë burgimi do t’i llogariten 20€ të gjobës.

Në procedurën ankimore, me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Pakr.nr.543/2015, datë 19 
janar 2016, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, në pjesën gjykuese, është ndryshuar vetëm sa i përket 
vendimit për dënim me burgim, ashtu që kjo Gjykatë të akuzuarin S.S., për veprën penale për të cilën është 
shpallur fajtor e dënoi me 3 (tri) vjet e 8 (tetë) muaj burgim, në të cilin i llogaritet edhe koha e kaluar në 
paraburgim prej datës 3.05.2014 e tutje. Dënimi me gjobë prej 2000 (dy mijë) €, i shqiptuar për këtë vepër 
penale, merret si i vërtetuar, kurse ankesa e prokurorit lidhur me pjesën liruese të aktgjykimit, u refuzua 
si e pabazuar. 

Mbrojtësi i të akuzuarit S.S, e ka goditur me ankesë pjesën gjykuese të aktgjykimit për shkelje thelbësore 
të dispozitave të procedurës penal, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe për vendi-
min e dënimit. Sa u përket shkeljeve thelbësore, mbrojtësi i të akuzuarit pretendon se aktgjykim në fjalë, 
përveç shkeljeve të parashikuara nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPP, përmban edhe shkelje thelbësore 
të parashikuara nga neni 384 par.1 nënpar.8 të KPP, ngase mbështetet në provë të papranueshme, sepse 
procesverbali i bastisjes së restorantit “Eltoni” në Obliq është provë e papranueshme në kuptim të nenit 
111 par.1 pika 1.1 të KPP. Në fakt, sipas kësaj dispozite, organi zyrtar është i obliguar detyrimisht që gjatë 
bastisjes të sigurojë dy dëshmitarë, madje kërkohet të jenë prezentë “dy dëshmitarë të ndershëm”, pastaj 
pronari i lokalit ose pjesëtarë të familjes apo fqinj të tij dhe që bastisja të bëhet ditën. Gjatë bastisjes nuk 
kishte prezentë dëshmitarë të moshës madhore dhe, përveç kësaj, policia s’ka bërë përpjekje për t’i siguru-
ar dëshmitarët dhe as e ka marrë aprovimin retroaktiv gjyqësor në pajtim me nenin 36 par.2 të Kushtetutës 
së Kosovës.
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Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, janë të pabazuara pretendimet ankimore se aktgjykimi i shkallës së parë 
mbështetet në provë të papranueshme. Siç del nga shkresat e lëndës, njësitet policore, më datë 3.05.2014, 
,gjatë kërkimit të personave të dyshuar për vrasjen që kishte ndodhur në restorantin “Shega” në Obiliq, me 
urdhër verbal të gjyqtarit të procedurës paraprake, kanë bërë kontrollimin e restorantit “Eltoni” që gjendet 
në rrugën “Hasan Prishtina” në Obiliq dhe me atë rast nuk ishin gjetur personat e dyshuar që ishin në 
kërkim, por në lokal u gjetën 20 paketime të mbushura me substancë narkotike të llojit marihuanë, ndërsa 
si pronar lokali është identifikuar i akuzuari S. S. Pra, nga shkresat e lëndës del se lokali i të akuzuarit nuk 
ishte objekt kontrolli për kapjen e të akuzuarit, por për kapjen e personave të dyshuar për veprën penale të 
vrasjes dhe ky kontroll, siç del nga shkresat e lëndës, është bërë në bazë të lejes verbale të gjyqtarit kompe-
tent të procedurës paraprake, duke qenë se ka ekzistuar rreziku real që vonesa eventuale të rezultonte me 
humbje të provave, ndërkohë që për ushtrimin e kontrollit ishte marrë aprovimi retroaktiv gjyqësor nga 
gjyqtari i procedurës paraprake – konfirmimi i gjyqtarit të procedurës paraprake, PPR.KR.221/2014, datë 
5.05.2014, me të cilin konfirmonte se ka dhënë leje verbale që të bëhet kontrolli i shtëpisë dhe objekteve të 
tjera përcjellëse të të dyshuarit J. S. ( vëllait të të akuzuarit S.S). Duke i pasur parasysh këto fakte, Gjykata 
i vlerëson si të pabazuara pretendimet e mbrojtjes se procesverbali i kontrollit të lokalit është i papranue-
shëm si provë, ngase, sipas dispozitës së nenit 109 të KPP, nëse gjatë kontrollit të personit, shtëpisë ose 
lokaleve gjenden sende që nuk kanë të bëjnë me veprën penale për të cilën është zbatuar kontrolli, por që 
indikojnë për një vepër tjetër penale, e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, këto sende gjithashtu përshkruhen 
në procesverbal, konfiskohen dhe menjëherë lëshohet vërtetimi i konfiskimit.
 
(Aktgjykimi i Gjykat s s  Apelit PAKR.nr.543/2015 dat  19 janar 2016)

PAKR.NR.248/2015

konfiskimi i dobis  pasurore t  p rfituar  
me kryerje t  vepr s penale 

Kur sht  fjala p r konfiskim t  dobis  pasurore t  p rfituar me kryerje t  vepr s pe-
nale, n  dispozit n e nenit 275 par.1 t  KPP p rcaktohet n  m nyr  t  qart  se, para 
se gjykata t  l shoj  urdh r p rfundimtar p r konfiskim, n  aktakuz  duhet t  pre-
tendohet dhe prokurori i shtetit duhet ta provoj  n  shqyrtimin gjyq sor se nd rtesa, 
pasuria e paluajtshme, pasuria e luajtshme ose aseti ka qen  dobi pasurore e v n  n  
dor  me an  t  vepr s penale n n hetim.

Nga arsyetimi

Gjykata Themelore Ferizaj - Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin PKR-
nr.113/2014, datë 16.02.2015, të akuzuarin L. B. e ka shpallur fajtor për veprën penale 
kontrabandimi me migrantë në vazhdim, parashikuar nga neni 170 par.1 të KPRK, kurse të 
akuzuarin E. M. për veprën penale kontrabandimi me migrantë, parashikuar nga neni 170 
par.1 të KPRK, për të cilat i ka gjykuar secilin veç e veç me nga 1 (një) vit burgim, duke ua 
llogaritur në kuadër të dënimit edhe kohën e kaluar në paraburgim prej datës 15 nëntor 2013 
deri më 23 korrik 2014 dhe me dënime me gjobë - të akuzuarin L.B. në shumën prej 300 
(treqind) € dhe të akuzuarit E. M. në shumën prej 500 (pesëqind) €, të cilat janë obliguar t’i 
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paguajnë brenda afatit prej 30 ditësh, pasi aktgjykimi ta marrë formë të prerë, nën kërcënim 
të përmbarimit me detyrim,kështu që, nëse dënimi i shqiptuar me gjobë nuk mund të ekze-
kutohet me mënyra të tjera të parashikuara nga dispozita e nenit 41 par.3 të KPK, ajo do të 
shndërrohet në dënim me burgim ashtu që i akuzuari për çdo 20 € do të vuaj nga një ditë bur-
gimi. Konform dispozitës së nenit 275 të KPP, Gjykata e ka refuzuar propozimin e prokurorit 
të shtetit për konfiskimin e përhershëm të paluajtshmërisë së evidentuar si ngastër kadastrore 
nr. P-72217090 – 01416-3, me sipërfaqe prej 1450 m2, e cila gjendet në fshatin Dardani të 
Ferizajt, në vendin e quajtur “Te arat e Epërta”, arë e klasit të pestë, në të cilën ndodhet kom-
pleksi hotelier “Vila Sëiss”, e evidentuar si bashkëpronësi e H., M. dhe I. M., të cilët, sipas 
prokurorit, nuk janë posedues/pronarë juridikë me mirëbesim dhe është pasuri e përfituar me 
veprën penale të kontrabandimit me migrantë, parashikuar nga neni 170 par.1 të KPRK dhe 
se është në pronësi faktike të të akuzuarit E. M., meqë, sipas mendimit të Gjykatës, nuk është 
vërtetuar se është dobi pasurore e përfituar përmes veprës penale për të cilën i akuzuari është 
shpallur fajtor. Me të njëjtin aktgjykim i akuzuari L. B., konform dispozitës së nenit 364 par.3 
të KPP, është liruar nga akuza për veprën penale kontrabandimi me migrantë, parashikuar 
nga neni 170 par.2 të KPRK, meqë nuk është provuar se e ka kryer këtë vepër penale.

Në procedurën ankimore, me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit PAKR.nr.248/2015, datë 12 
janar 2016, ankesa e Prokurorit dhe ajo e mbrojtësit të të akuzuarit E.M janë refuzuar si të 
pabazuara, kurse aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.

Sa i përket vendimit për konfiskimin e dobisë pasurore, prokurori pretendon se gjykata e ka 
refuzuar pa bazë propozimin e prokurorisë për konfiskimin e paluajtshmërisë së evidentuar 
si ngastër kadastrore P-72217090-01416-3, me sipërfaqe 140 m2, e cila gjendet në fshatin 
Dardani - Ferizaj, arë e klasit të pestë, në të cilën ndodhet kompleksi hotelier “Vila Sëiss”, 
e evidentuar si bashkëpronësi e H., M., e I. M., e cila, sipas prokurorit, në fakt është pronë e 
të akuzuarit E. M. 

Konkluzioni i Gjykatës se nuk është vërtetuar që kjo pasuri të jetë dobi pasurore e përfituar 
përmes veprës penale për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor, sipas prokurorit, është 
i paqëndrueshëm, sepse kemi të bëjmë me një pasuri të përfituar nga vepra penale, ngase 
ky i akuzuar edhe me parë ishte i njohur si person i dyshuar për kryerje të veprës penale të 
kontrabandimit me migrantë dhe ndaj tij zhvillohet procedura penale në Gjykatën Themelore 
të Prishtinës, kurse nga hetimet financiare nuk ka rezultuar që i akuzuari ta ketë realizuar 
ndonjë përfitim nga të ardhurat dhe bizneset që ka poseduar, me të cilin do të arsyetohej 
pasuria që ka qenë objekt konfiskimi. I akuzuari ka realizuar me transaksione fiktive bartjen 
e paluajtshmërisë nga baba i tij, I. M., te blerësit H., I. e M. Mehmeti. Ndërkaq, që pasuria 
është pronë faktike e të akuzuarit E. M., sipas prokurorit, vërtetohet edhe nga dëshmia e 
dëshmitarit K.T. - rasti penal numër 2013-CF-2446 i paraqitur për vjedhjen e baterive në këtë 
kompleks hotelier nga vetë i akuzuari E. M., me cilësi të palës së dëmtuar, më 28.10.2013, 
pasi kishte bërë transaksione fiktive për këtë paluajtshmëri, gjë që vërtetohet edhe nga dësh-
mitë kontradiktore të dëshmitareve me cilësi të punonjësve të këtij kompleksi dhe të blerësve, 
kurse kontrata për shitblerjen, vërtetuar te noteri, paraqet vetëm një veprim juridik fiktiv që 
ka pasur për qëllim mënjanimin e pasurisë nga posedimi formal i të akuzuarit. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet e prokurorit në ketë drejtim nuk janë të 
bazuara.
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Në këtë çështje juridiko-penale rezulton se pasurinë e lartpërmendur së pari e kishte blerë 
babai i të akuzuarit I. M. nga E. S., gjë që vërtetohet nga kontrata e shitblerjes së kësaj pa-
surie, e vërtetuar në Gjykatën Komunale Ferizaj, nr.5156/05, datë 10.09.2008. Pastaj kjo pa-
suri, siç shihet, iu ka shitur blerësve H. M., e M. Mehmeti, më 18.01.2013, gjë që vërtetohet 
nga kontrata e shitblerjes e lidhur mes I. M., si shitës, dhe blerësve H. M. e M. Mehmeti, 
përpiluar më 18.01.2013 dhe vërtetuar te noteri me numër LRP. nr. nr.107/2013 . Nga akt-
vendimi i Zyrës Kadastrore Ferizaj, nr.48307/2013, datë 28.08.2013, rezulton se kjo palua-
jtshmëri është bartur nga shitësi I. M. te blerësit H. M., e M. Mehmeti në bazë të kontratës së 
shitblerjes nr.107/2013, datë 18.01.2013.

Nga dëshmia e dëshmitarit H. M. del se ketë pasuri me sipërfaqe prej 1.45 hektarë e ka blerë 
nga I. M. Me çmim prej 80.000 €, së bashku me vëllezërit e tij, M. e I. Mehmeti. Në kohën 
e blerjes kanë qenë të ndërtuara shtatë vila, secila me nga dy dhoma, kurse vetëm dy prej 
tyre nuk kanë qenë të përfunduara. Pas blerjes, është marrë me rregullimin e tyre, kurse pas 
përfundimit të punimeve, puna në këto vila ka filluar maj të vitit 2013. Për blerjen e kësaj 
paluajtshmërie është marrë vesh me vëllezërit e tij ,në fund të vitit 2012, por kontratën me 
shkrim e kanë përpiluar në janar të vitit 2013, kurse të gjitha pagesat janë bërë përmes tran-
saksioneve bankare brenda vitit 2013. Edhe dëshmitaret M. e I. Mehmeti kanë dëshmuar 
njëjsoj sa i përket mënyrës së blerjes, çmimit të blerjes dhe mënyrës së pagesës së vilave 
në fshatin Dardani, të cilat i menaxhon vëllai i tyre. Dëshmitarët P. B., Rr. D. e Xh. S., kanë 
dëshmuar përkitazi me raportin që kanë, si punëtorë të vilave “Swis”, me punëdhënësit e tyre, 
si dhe me kontratat e tyre të punës të lidhura me punëdhënësin H. Mehmeti. Nga kontratat me 
shkrim rezulton se Xh. S. e P. B. kishin lidhur kontrata njëvjeçare të punës me pronarin M. 
Halili (shih kontratat me shkrim të nënshkruar më 1.02.2013 dhe 1.04.2013). Nga urdhërp-
agesat datë 9.02.2013, 30.04.2013, 21.02.2013, 14.05.2013, 6.03.2013 të realizuara përmes 
“Procredi bank”, si dhe datë 25.04.2013 të realizuar në “Teb Bank”, del se blerësit pagesat 
lidhur me këtë paluajtshmëri i kanë bërë nga këto banka te shitësi I. M. 

Këto prova prokurori nuk i vë në dyshim me asgjë. Ndërkaq, sipas vlerësimi të kësaj Gjykate, 
kontratat e shitblerjes së kësaj pasurie në aspektin formal-juridik i plotësojnë të gjitha kushtet 
ligjore për t’u vlerësuar si kontrata të vlefshme, pra prokurori nuk ka ofruar argumente me 
të cilat do të vërtetohej e kundërta, respektivisht që do të provonin faktin se janë fiktive. Në 
praninë e këtyre provave të administruara, edhe sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, nuk është 
vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se pasuria e lartpërmendur është rezultat i vepër penale, 
kurse argumentet që i ka ofruar prokurori për atë se ky i akuzuar edhe me parë ishte i njohur 
si person i dyshuar për vepre penale të kontrabandimit me migrantë, se ndaj tij zhvillohet 
procedurë penale në Gjykatën Themelore të Prishtinës dhe se pasuria është pronë faktike e të 
akuzuarit E. M. vërtetohet edhe nga dëshmia e dëshmitarit K. T. -asti penal numër 2013-CF-
2446 i paraqitur për vjedhjen e baterive në këtë kompleks hotelier nga vetë i akuzuari E. M., 
me cilësi të palës së dëmtuar, më 28.10.2013, janë prova të izoluara, respektivisht supozime 
në bazë të të cilave nuk mund të përfundohet që kjo pasuri të jetë pronë faktike e të akuzuarit 
edhe për këto arsye:

Dispozita e nenit 275 par.1 të KPP përcakton në mënyrë të qartë se, para se gjykata të lëshojë 
urdhër përfundimtar për konfiskim, në aktakuzë duhet të pretendohet dhe prokurori i shtetit 
duhet ta provojë në shqyrtimin gjyqësor se ndërtesa, pasuria e paluajtshme, pasuria e lua-
jtshme ose aseti ka qenë dobi pasurore e përfituar me veprën penale në hetim; 
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Veprën penale i akuzuari rezulton ta ketë kryer prej 24 gushtit 2013; nga kjo vepër penale 
përftimi del të jetë 2000€; hetimet për ketë vepër kanë filluar më 16.11.3013, kurse pasuria 
që propozohet të konfiskohet del të jetë blerë nga babai i të akuzuarit në vitin 2008 dhe pastaj 
kjo u është shitur pronarëve juridikë më 18.01.2013, me çmim prej 80.000€. 

Pra, duke pasur parasysh kohën e kryerje së veprës penale, kohën kur kanë filluar hetimet 
ndaj të akuzuarit për ketë vepër penale, shumën e fituar nga kjo vepër penale, edhe sipas 
vlerësimit të kësaj Gjykate, prokurori pretendon pa bazë se kjo pasuri përbën dobi pasurore 
të përfituar me veprën penale nën hetim. Në fakt, është përtej logjikës të përfundohet se kjo 
pasuri është përfituar me një shumë prej 2000 €. Meqë, të njëjtat argumente të të provuarit sa 
i përket kërkesës për konfiskim, prokurori i ka paraqitur edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe, 
edhe ato kanë qenë objekt shqyrtimi nga gjykata e shkallës së parë, e cila lidhur me to, po 
ashtu, ka dhënë arsye të detajuara, të cilat si të drejta i vlerëson edhe ky kolegj, nuk shihet e 
nevojshme të bëhen vlerësime shtesë në ketë drejtim. 

(Aktgjykimi i Gjykat s s  Apelit PAKR.nr.248/2015 dat  12 janar 2016)

PAKR.NR.175/2015

Ricil simi i vepr s penale. - Kur Gjykata t  akuzuarin I.K., p rve  p r vepr n penale 
t  rr mbimit, parashikuar nga neni 194 par.2 n npar.2.3, lidhur me nenin 1 t  KPRK, e 
ka shpallur fajtor edhe p r veprat penale: shkaktim i rrezikut t  p rgjithsh m, parashi-
kuar nga neni 365 par.1 t  KPRK dhe l ndim i leht  trupor, parashikuar nga neni 188 
par.2 lidhur me par.1 n npar.1.4 t  KPRK, ajo nuk e ka zbatuar drejt ligjin penal, ngase 
veprimet inkriminuese t  k tyre veprave penale konsumohen me elementet e vepr s 
penale t  rr mbimit t  parashikuar nga neni 194 par.2 n npar.2.3, lidhur me nenin 1 t  
KPRK dhe jo edhe n  vepra penale t  ve anta. 

Nga arsyetimi

Me aktakuzën e prokurorit themelor Ferizaj, PP.I.nr.219/2013, datë 20.02.2014, i akuzuari 
I. K. është akuzuar për veprat penale: vrasje e rendë në tentativë, parashikuar nga neni 179 
par.1 nënpar.1.5, lidhur me nenin 28 të KPRK; rrëmbim, parashikuar nga neni 194 par.2 
nënpar.2.3, lidhur me nenin 1 të KPRK dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paau-
torizuar të armëve, parashikuar nga neni 374 par.1 të KPK, kurse të akuzuarit J. R., A. A. e S. 
A. për shkak se kanë kryer si bashkekzekutorë veprën penale të dhënies së ndihmës kryesve 
pas kryerjes së veprave penale, parashikuar nga neni 388 par.2 nënpar.2.1, lidhur me nenin 
1 e 31 të KPRK, i akuzuari A. A. edhe për veprën penale të mbajtjes në pronësi, kontroll ose 
posedim të paautorizuar të armëve, parashikuar nga neni 374 par.1 të KPRK.

Në shqyrtimin gjyqësor, pas administrimit të provave, prokurori në fjalën e vet përfundim-
tare ndryshoi dhe zgjeroi akuzën, ashtu që veprën penale të vrasjes së rendë në tentativë e 
ricilësoi në vepër penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, parashikuar nga neni 365 
par.1 të KPRK, për veprën penale të rrëmbimit dhe armëmbajtjes pa leje qëndroi në akuzën 
e bërë, ndërsa e zgjeroi akuzën ndaj të akuzuarit I. K. edhe për veprën penale të lëndimit të 
lehtë trupor, parashikuar nga neni 188 par.2, lidhur me par.1 nënpar.1.4 të KPRK dhe veprën 
penale të parashikuar nga neni 388 par.2 nënpar.2.1 të KPRK, e cila i ngarkohet të akuzuarit 
J. R., A.A. e S. A. e ricilësoi në vepër penale të parashikuar nga neni 388 par.1 lidhur me 
nenin 31 të KPRK. 
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Gjykata Themelore Ferizaj - Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin PKR-
nr.15/2014, datë 16 tetor 2014, të akuzuarit I. K., J. R., S. A. e A. A. i ka shpallur fajtor për 
veprat penale sipas akuzës së ndryshuar dhe të zgjeruar dhe, pasi të akuzuarit I. K. ia caktoi 
dënimet me burgim për secilën vepër dhe pikërisht: për veprën penale të parashikuar nga neni 
365 par.1 të KPRK - me 6 (gjashtë) muaj burgim, për veprën penale të rrëmbimit, të parashi-
kuar nga neni 194 par.2 nënpar.2.3 lidhur me nenin 1 të KPRK - me 3 (tri) vjet e 6(gjashtë) 
muaj burgim, për veprën e parashikuar nga neni 374 par.1 të KPRK - me 3 (tre) muaj burgim, 
për veprën penale të lëndimit të lehtë trupor të parashikuar nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 
nënpar.1.4 të KPRK - me 3 (tre) muaj burgim, konform dispozitës së nenit 80 të KPRK, e ka 
gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 4 (katër) vjetëve, në të cilin ia ka lloga-
ritur edhe kohën e kaluar në paraburgim prej datës 27.11.2013 deri më 21.04.2014, kurse të 
akuzuarit J. R., A. A. e S. A. i ka gjykuar me nga 4 (katër) muaj burgim.

Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit, me aktgjykimin PAKR.nr. 175/2015, datë 16 
dhjetor 2015, e ndryshoi aktgjykimin e shkallës së parë kundrejt të akuzuarit I.K. përkitazi 
me cilësimin juridik të veprës penale dhe vendimin e dënimit, duke i gjetur në veprimet e 
tij të përshkruara në pikën I 1-a, 1-b, 1-d të dispozitivit, vetëm elementet e veprës penale të 
rrëmbimit, parashikuar nga neni 194 par.2 nënpar.2.3, lidhur me nenin 1 të KPRK, për të 
cilën e gjykoi me 3 (tri) vjet e 4 (katër) muaj burgimi, ndërkaq, duke ia marrë si të vërtetuar 
dënimin me 3 (tre) muaj burgim për veprën penale të mbajtjes në pronësi, në kontroll ose në 
posedim të paautorizuar të armëve, parashikuar nga neni 374 par.1 të KPK, në pikën I 1-c 
të dispozitivit të aktgjykimit, konform dispozitës së nenit 80 të KPK, e gjykoi atë me dënim 
unik burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) vjet 6 (gjashtë) muaj, në të cilin do t’i llogaritet edhe 
koha e kaluar në paraburgim prej datës 27.11.2013 deri më 21.04.2014. 

Gjykata e Apelit i vlerësoi si të pabazuara pretendimet e mbrojtës se gjykata e shkallës së 
parë nuk e ka vërtetuar gjendjen e fakteve dhe, ndonëse në mungesë të provave, e ka shpallur 
fajtor të akuzuarin për veprën penale të rrëmbimit: Mirëpo, duke ekzaminuar aktgjykimin e 
shkallës së parë në vështrim të pretendimeve ankimore përkitazi me shkeljen e ligjit penal sa 
u përket veprave penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm dhe lëndimit të lehtë trupor, 
kjo Gjykatë vlerësoi se me aktgjykimin e kundërshtuar nuk është zbatuar drejt ligji penal kur 
i akuzuari është shpallur fajtor edhe për këto vepra penale, ngase veprimet inkriminuese të 
këtyre veprave penale konsumohen me elementet e veprës penale të rrëmbimit, parashikuar 
nga neni 194 par.2 nënpar.2.3, lidhur me par.1 të KPRK. 

Nga e tërë rrjedha e ngjarjes dhe provat e administruara rezulton se kemi të bëjmë me një 
ngjarje, në të cilën i akuzuari, me qëllim që ta realizojë veprën penale të rrëmbimit, shtiu një 
herë me armë në ajër në oborrin e shtëpisë ku ishin të pranishëm edhe anëtarët e familjes 
së të dëmtuarës V. – nëna F., motrat K.e M. dhe vëllai F. si dhe e dëmtuara V., ndërkaq me 
rastin e rrëmbimit është lënduar edhe nëna e të dëmtuarës, gjatë përpjekjes për ta penguar 
të akuzuarin në realizimin e veprës së tij (nëna e të dëmtuarës tenton ta godasë me sëpatë 
të akuzuarin, por i akuzuari ia merr sëpatën prej dore dhe, gjatë përleshjes, pëson lëndime), 
prandaj kjo Gjykatë vlerësoi se në veprimet e të akuzuarit përmbushen vetëm elementet e 
veprës penale të rrëmbimit, parashikuar nga neni 194 par.2 nënpar.2.3 të KPRK, dhe jo edhe 
të veprave penale lëndim i lehtë trupor dhe shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, siç gabimisht 
e ka ngarkuar me akuzë prokurori dhe siç ka vlerësuar gabimisht edhe gjykata e shkallës së 
parë. Në fakt, përdorimi i armës është element cilësues i veprës penale, kurse duke pasur 
parasysh se lëndimet e lehta trupore e dëmtuara Fahrije i ka pësuar gjatë përpjekjes për ta 
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penguar të akuzuarin ne realizimin e veprimeve të tij, duke tentuar ta godasë atë me sëpatë 
(fakt ky që vihet në dukje madje edhe në dispoztiiv të aktgjykimit kur përshkruhen veprimet 
inkriminuese përkitazi me këtë vepër penale), kjo Gjykatë vlerësoi se prokurori këto vep-
rime nuk ka mundur t’i inkriminojë në kuadër të tri veprave penale, ndërkaq, meqë është në 
kompetencë të prokurorit t’i cilësojë veprimet inkriminuese dhe gjykata nuk është e lidhur 
për cilësimin juridik të veprave penale, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, edhe gjykata e sh-
kallës së parë ka bërë vlerësime të gabuara në këtë drejtim, prandaj e ndryshoi aktgjykimin 
e ankimuar lidhur me cilësimin juridik, në pajtim me ligjin penal, sikurse në pikën I të dis-
pozitivit të këtij aktgjykimi.

(Aktgjykimi i Gjykat s s  Apelit PAKR.nr.175/2015 dat  16 dhjetor 2015)

PAKR.NR.619/2015

Kur dispozitivi i aktgjykimit sht  kund rth n s me brendin  e tij dhe me arsyetimin 
n  t r si si dhe me faktet q  ndodhen n  shkresat e l nd s, kurse n  arsyetim t  aktgjy-
kimit disa fakte t  paraqitura jan  t  paqarta dhe n  kund rshtim t  konsideruesh m 
me at  q  paraqitet n  arsyetim lidhur me p rmbajtjen e shkresave dhe procesverba-
leve p r deklarimet e dh na n  procedur  dhe vet  k tyre shkresave dhe procesverba-
leve – aktgjykimi sht  i p rfshir  me shkelje thelb sore t  dispozitave t  procedur s 
penale t  parashikuara nga neni 384 par.1 n npar.1.12 t  KPP, q  e b jn  aktgjykimin 
t  paq ndruesh m n  aspektin procedural, por edhe n  pik pamje t  v rtetimit t  dre-
jt  dhe t  mang t t  gjendjes faktike.

Nga arsyetimi

Gjykata Themelore Gjakovë – Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin PKR-
nr.283/2013, datë 26.08.2015, e ka shpallur fajtor të akuzuarin E. H. për veprat penale: vrasje, 
parashikuar nga neni 146 të KPK dhe mbajtje në pronësi, në kontroll ose në posedim të paau-
torizuar të armëve, parashikuar nga neni 374 par.1 të KPRK dhe, pasi ia ka caktuar dënimet 
me burgim për secilën vepër veç e veç – për vrasje dënimin me 10 (dhjetë) vjet e 6 (gjashtë) 
muaj burgim dhe për armëmbajtje pa leje - me 1 (një) vit burgim, konform dispozitës së nenit 
80 të KPRK, e ka gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 11 (njëmbëdhjetë) 
vjetësh, në të cilin i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 26.03.2012 
e tutje. Pala e dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, është udhëzuar në kontest 
civil. Ndaj të akuzuarit, konform nenit 374 par.3, lidhur me nenin 69 par.1 të KPRK, janë 
konfiskuar revolet, njëra tip “Cervena Zastava M 70”, kal. 7.65 mm x 17mm dhe tjetra, tip 
“Cervena Zastava M 57”, me nr. serik F200525 , kal.7.62 x 25 mm, si objekt i veprës penale.

Në procedurën ankimore të zhvilluar me rastin e ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit, ky 
aktgjykimi është anuluar me aktvendimin e Gjykatës së Apelit, PAKR.nr.619/2015, datë 9 
mars 2016. 

Gjykata e Apelit vlerëson se aktgjykimi i kundërshtuar përmban shkelje thelbësore të dis-
pozitave të procedurës penale, parashikuar nga neni 384 par. 1 nënpar.1.12 të KPP, të cilave 
me të drejtë u referohet ankesa e mbrojtësit. Dispozitivi i aktgjykimit është kundërthënës 
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me brendinë e tij dhe me arsyetimin në tërësi si dhe me faktet që ndodhen në shkresat e 
lëndës. Në arsyetim të aktgjykimit disa fakte të paraqitura janë të paqarta dhe në kundërshtim 
të konsiderueshëm me atë që paraqitet në arsyetim lidhur me përmbajtjen e shkresave dhe 
procesverbaleve për deklarimet e dhëna në procedurë dhe vetë këtyre shkresave dhe proces-
verbaleve, gjë që e bën aktgjykimin të paqëndrueshëm në aspektin procedural, por edhe në 
pikëpamje të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike. 

Së pari, këto paqartësi dhe kundërthënie kanë të bëjnë me dispozitivin e aktgjykimit sa i për-
ket mënyrës së kryerjes së veprës penale. Në përshkrimin faktik të veprimeve inkriminuese 
të të akuzuarit në dispozitiv të aktgjykimit, ndër të tjera, theksohet se “...me dashje privon 
nga jeta të ndjerin F. H. nga po i njëjti fshat, në atë mënyrë që, duke shkuar për në fshatin 
Randobravë tek dajët e tij, duke drejtuar traktorin në rrugën magjistrale shikuar nga drejtimi 
Gjakovë-Prizren, ka vërejtur të ndjerin F., me ç’rast nga ana e djathtë ka trupuar rrugën, duke 
shkuar në drejtim të ndjerit, i cili ka qenë në afërsi të binarëve dhe pas një fjalosje të shkurtër 
të cilën ka pasur mes veti nxjerr armën e markës “TT”, 7.62mm, me numër serik F200525 
me të cilën shkrep një herë nga një distancë 2-3m duke e qëlluar në pjesën e kraharorit dhe 
me pas me vrap largohet nga vendi i ngjarjes derisa tani i ndjeri me revole të cilën e kishte në 
dorë gjuan dy herë në drejtim të pandehurit ...etj”. 

Nga një përshkrim i tillë nuk është e qartë nëse i akuzuari veproi me dashje për ta privuar 
nga jeta të ndjerin apo për ta mënjanuar sulmin e mundshëm nga i ndjeri. Ndërkaq, duke 
pasur parasysh dëshminë e dëshmitarit okular të kësaj ngjarjeje, A. K., mbi të cilën gjykata 
e mbështet aktgjykimin. Dispozitivi i mësipërm i aktgjykimit të shkallës së parë rezulton të 
jetë edhe më shumë kundërthënës dhe i paqartë, për faktin se ky dëshmitar ka deklaruar në 
dëshminë e tij se i ndjeri kishte në dorë një armë, të cilën e kishte drejtuar kah E.. Pra, gjykata 
bazuar në dëshminë e tij, konkludon se i ndjeri kishte armë në dorë, se i akuzuari ka gjuajtur i 
pari në drejtim të ndjerit, por nuk jep arsye se përse nuk i beson faktit se ai armën e kishte të 
drejtuar nga i akuzuari apo arsye që do ta përjashtonin mundësinë që i ndjeri e kishte armën 
të drejtuar nga i akuzuari.

Së dyti, këto kundërthënie janë evidente edhe në arsyetim të aktgjykimit, ngase janë në 
kundërthënie të konsiderueshme përkitazi me mënyrën se si kishte vepruar i akuzuari E., 
respektivisht me veprimet inkriminuese të tij. Kështu, në arsyetim të aktgjykimit, faqe 11, 
kryeradha e dytë dhe faqe 17, po ashtu kryeradha e dytë, gjykata thekson se dëshmisë së 
dëshmitarit A. K.i ia fal besimin e plotë, pasi kjo dëshmi përputhet edhe me skicën e vendit të 
ngjarjes dhe gëzhojat e gjetura në vend të ngjarjes, sepse gëzhoja e të akuzuarit është gjetur 
para traktorit, ndërsa fragmente e copa metali të predhës nga arma e viktimës janë gjetur në 
murin e dëshmitarit Sh. H., pasi që i akuzuari ka ecur në atë drejtim – në drejtim të lumit 
Drin, me çka vërtetohet fakti se viktima kishte qëlluar në drejtim të tij, ashtu siç ka deklaruar 
edhe dëshmitari. Mirëpo, nga skica e vendit të ngjarjes dhe ekspertiza balistike rezulton se 
gëzhoja e gjetur në vendin e ngjarjes, e evidentuar si dëshmia nr.2, i përket pistoletës së të 
ndjerit, “Cervena Zastava”, kalibër 7,65mm, Mod 70, me numër serik 21227. Pastaj, për 
çudi, në faqen 14 të arsyetimit të aktgjykimit theksohet se pretendimet e të akuzuarit se i 
ndjeri ka qëlluar dy apo tri herë me armë në drejtim të tij, janë në kundërshtim me deklaratën 
e dëshmitarit okular, me provat materiale, skicën e vendit të ngjarjes, që përbëjnë listën e 
dëshmive, me të cilat vërtetohet se në vendin e ngjarjes është gjetur vetëm një gëzhojë e 
fishekut kalibër 7.65mm, që i përket armës së të ndjerit, si dhe një gëzhojë e fishekut kalibër 
7.62 mm, që i përket armës së të akuzuarit. Në fakt, aktgjykimi i kundërshtuar nuk është 
përpiluar konform dispozitës së nenit 370 par.7 të KPP, sepse nuk përmban një gjendje fak-
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tesh në bazë të provave të administruara dhe as arsye për provat kontradiktore. Dëshmitë 
e dëshmitarëve dhe provat e tjera janë paraqitur në mënyrë narrative, pa dhënë vlerësime 
përkitazi me saktësinë e provave të kundërthënëse. Prandaj, kjo rrethanë dhe rrethanat tjera të 
lartpërmendura paraqesin shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale, parashikuar 
nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPP, gjë që paraqet bazë ligjore për anulimin e aktgjykimit, 
ngase ato e bëjnë të pamundur vlerësimin e drejtë të ligjshmërisë së aktgjykimit në fjalë.

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, me aktgjykimin e kundërshtuar as gjendja faktike nuk 
është vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, gjë që e bën të paqëndrueshëm atë edhe në as-
pektin e të drejtës materiale - zbatimit të ligjit penal, ngase, tani për tani, del i paqëndrueshëm 
konkluzioni i gjykatës se i akuzuari veproi me dashje për ta privuar nga jeta të ndjerin.

 Me aktgjykimin e kundërshtuar nuk është vërtetuar dhe nuk është vlerësuar në mënyrë të plotë 
dhe drejt mbrojtja e të akuzuarit E. H. dhe as dëshmia e dëshmitarit okular A. K., në raport 
me thëniet e tyre dhe provat materiale të kësaj çështjeje penale. Sipas raportit të këqyrjes së 
vendit të ngjarjes, është konstatuar se ngjarja ka ndodh në anën e djathtë të shiritit rrugor të 
magjistrales Prizren – Gjakovë (në trotuar), në fshatin Krushë e Madhe të Rahovecit, përball 
shtëpisë së Sh. H. dhe I. I., të cilat gjenden në të majtë të magjistrales Prizren - Gjakovë. Në 
anën e majtë të traktorit janë gjetur pika gjaku, ndërsa rrjedhje të pikave të gjakut janë gjetur 
edhe në trotuar, në anën e djathtë të shiritit rrugor (drejtimi Prizren -Gjakovë), ndërsa pas 100 
m përfundojnë pikat, por në rrugën e paasfaltuar (rreth 202 m larg traktorit), në anën e majtë 
të rrugës (drejtimi i shtëpisë së viktimës), para dyerve të oborrit të Sh. D. janë gjetur njolla 
gjakut që janë evidentuar si dëshmia nr.1. Para rrotës së parë të anës së djathtë të traktorit, në 
trotuar, është zbuluar një gëzhojë e fishekut të armës së zjarrit me mbishkrimin në bazë S&B 
7.65 Br.11, e cila është evidentuar si dëshmia nr.2. Njollat e gjakut në të majtë të traktorit janë 
evidentuar si dëshmia nr.3. Traktori “Ferguson IMT 539”, me ngjyrë të kuqe (pa rimorkio) 
është gjetur në trotuar (në drejtim të Prizrenit), në anën e djathtë të shiritit rrugor të magjis-
trales Prizren – Gjakovë (të cilin e kishte drejtuar i akuzuari) e që është evidentuar si dëshmia 
nr. 4. Paralel me traktorin, në të majtë të shiritit rrugor të magjistrales Prizren – Gjakovë, në 
anën e majtë të rrugicës që shpie te shtëpia e Shefki Hotit, është gjetur një gëzhojë e armës së 
zjarrit, pa mbishkrim në bazë, e cila është evidentuar si dëshmia nr.5. Në murin e jashtëm të 
shtëpisë së Sh. H., (paralel me traktorin dhe afër derës së oborrit ), në një lartësi vertikale nga 
toka rreth 0.56 m është zbuluar një vrimë, brenda së cilës është gjetur një fragment metali që 
është evidentuar si dëshmia nr.6, kurse prapa traktorit - rrotës së djathtë të tij, janë zbuluar 
gjurmë (me gjatësi rreth 5m), të cilat dyshohet të jenë pasqyrim i shkaktuar nga frenimi i 
traktorit, që është evidentuar si dëshmia nr.7.

Sipas raportit të autopsisë, i ndjeri ka pasur gërvishtje në regjionin e djathtë të ballit, anash 
syrit të djathtë, në hundë dhe në të dy shuplakat. Në kraharor ka pësuar plagë me armë zjarri, 
në anën e majtë dhe të djathtë të krahut të majtë dhe afër sqetullës së majtë (e cila ka qenë 
vdekjeprurëse), plagë hyrëse tejshkuese me armë zjarri në regjionin e sipërm të krahut të 
majtë, përpara dhe anash, majtas, 136 cm nga shputa e këmbës, me perimetër 1x1 cm, me 
buzë të çrregullta dhe formë ovale, ngjyrë të kuqërremtë në të zezë; plagë dalëse, tejshkuese 
me armë zjarri, në regjionin e sipërm të majtë të gjoksit, afër sqetullës së majtë, 133 cm 
nga shputa e këmbës; kjo plagë e shkaktuar me armë zjarri ka tejshkuar mes hapësirës së 3 
dhe të 4 ndërbrinjore, në pjesën e përparme të dërrasës së gjoksit, duke tejshkuar mushkrin 
e majtë në të dy lobet e saj dhe duke vazhduar afër shtyllës kurrizore dhe mes brinjës VII e 
VIII, ku evidentohet plaga dalëse - 121 cm nga shputa e këmbës. Arma të cilën e ka përdorur 
i akuzuari ditën e ngjarjes është pistoletë “Cervena Zastava”, model TT. kal. 7.62 mm, me 
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nr. serik F200525, e cila është evidentuar si dëshmia D#5J, kurse arma të cilën e ka përdorur 
i ndjeri është një pistoletë “Cervena Zastava”, kal. 7.65 mm, Mod 70 nr. serik 21227, e evi-
dentuar si dëshmia D#1F. Sipas ekspertizës traselogjike të kryer në Zagreb, nr.511-01-110-
115/1-2440/12 SK, datë 26.06.2012, në bazë të mostrave të marra nga duart e të akuzuarit dhe 
viktimës, është vërtetuar prezenca e barotit. Kurse, sipas ekspertizës së njësisë për ekspertim 
të armëve të zjarrit nr. AKF/2012-0909/2012-772, datë 26.04.2012, rezulton se gëzhoja nga 
dëshmia D# 2 dhe një predhë nga dëshmia D # 6 të kal.7.65 mm, kanë karakteristika të njëjta 
individuale balistike, me gëzhojat dhe predhat e zbrazura nga pistoleta e dëshmisë D# 1F që 
do të thotë se janë zbrazur nga kjo armë (pistoleta e të ndjerit), kurse gëzhoja nga dëshmia 
D#, 5 kalibër 7.62x25 mm, ka karakteristika të njëjta individuale me gëzhojat e zbrazura nga 
pistoleta e dëshmisë D #5J, që do të thotë se janë zbrazur nga kjo armë (arma e të akuzuarit). 
I akuzuari E. në mbrojtjen e tij ka deklaruar dhe është mbrojtur se “me të ndjerin ka pasur 
raporte të mira. Ditën kritike, në drejtim të tij së pari ka shtënë një herë me revole tani i ndjeri 
në një distancë prej 20-30 metra. Në atë moment e ka lëshuar timonin, kurse traktori është 
kthyer në drejtim të të ndjerit, ngase e kishte gomën e shfryrë. Në momentin kur ishte ndalë 
traktori, i ndjeri ndodhej në krahun e tij të majtë. Pastaj kishte arritur ta nxjerrë armën nga 
sënduku, por me vështirësi, (në hetime dhe në shqyrtimin gjyqësor, kur është marrë aktgjyki-
mi P.nr.218/2012, datë 21.12.2012, i cili është anuluar me aktvendimin e kësaj Gjykate PAKr.
nr.79/2013, datë 24 qershor 2013, ka deklaruar se armën e kishte në brez), sepse kishte mjete 
të tjera të punës në të, pastaj i kishte futur fishekun në grykë dhe, kur e kishte parë armën e 
tjetrit të drejtuar në drejtim të tij, në krahun e majtë, kishte qëlluar një herë me për ta mbrojtur 
vetveten., por nuk kishte parë nëse i kishte ankimuar të ndjerin, ngase kishte zbritur nga trak-
tori dhe kishte trupuar rrugën magjistrale. Ndërkohë, në largim e sipër, kishte dëgjuar edhe 
një të shtënë nga i ndjeri, i cili kishte qëlluar me armë 2-3 herë, së pari nga një largësi prej 
20m, të dytën herë nga largësia prej 15 m. Dhe së treti në distancë prej 2-3 m; armën e kishte 
blerë gjashtë muaj para ngjarjes. 

Dëshmitar i vetëm okular i kësaj ngjarjeje, A. K.i, i cili nuk është dëgjuar asnjëherë në 
shqyrtimin gjyqësor, ka deklaruar se me profesion është automekanik. Ditën e ngjarjes, një 
myshteri kishte qenë me automjetin e vet në shënimin e përvjetorit të masakrës në fsha-
tin Krushë e Madhe. Pas përfundimit të ceremonisë, automjeti nuk i kishte punuar, prandaj 
kishte shkuar me taksi ta merrte për t’ia ndrequr automjetin. Automjeti i tij ka qenë i parkuar 
përskaj magjistrales Prizren-Gjakovë. Gjatë punës në automjet kishte dëgjuar një zë plaku, 
duke thënë “Mos djema, mosni!”. Pas këtyre fjalëve ka ngritur kokën dhe ka vërejtur plakun 
që ndodhej në drejtim të tij, pastaj kishte vërejtur në një distancë jo më shumë se 50 m., të 
parkuar, një traktor të tipit “Ferguson”. Brenda në traktor ndodhej i akuzuari E. H., ndërsa 
në një distancë prej 2-3 metra ishte i ndjeri F. H. Gjëja e parë që kishte vënë re ishte revol-
ja në dorën e të ndjeri, drejtuar kah i akuzuari. Dëshmitari nuk kishte parë nëse i akuzuari 
kishte pasur ose jo armë, pasi kishte qenë i ulur në traktor, por e kishte vërejtur atëherë kur i 
akuzuari papritur e kishte nxjerrë armën dhe kishte qëlluar në drejtim të të ndjerit, të cilin me 
atë rast e kishte plagosur. I ndjeri ndodhej në afërsi të binarëve të hekurudhës dhe distanca 
midis tyre ishte më së shumti 2-3 metra. Pas gjuajtjes i akuzuari kishte zbritur nga traktori, 
kishte trupuar magjistralen dhe ishte larguar në drejtim të lumit Drin. Pastaj, i ndjeri i cili 
me njërën dorë mbante plagën diku rreth barkut ndërsa në dorën tjetër ende e kishte revolen, 
ashtu i plagosur kishte dalë te rruga magjistrale dhe kishte qëlluar edhe një herë në drejtim 
të të akuzuarit, për të ecur deri në vendin ku ishte kthyer për në fshatin Krushë e Madhe. 
Dëshmitari deklaron se kishte punuar 2-3 vjet si automekanik në fshatin Krushë dhe e njihte 
të ndjerin, kurse të akuzuarin vetëm si figurë. Sipas tij, plaku që kishte thirrur “Mosni djema, 
mosni!”, quhet Sh. H., të cilin e njeh, sepse kur punonte në ketë fshat, punëtorinë e ka pasur 
jo me larg se 100 metra nga shtëpia e tij.
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Sh. H., është dëgjuar në cilësi të dëshmitarit, por nuk ka sqaruar asgjë rreth rastit, ngase ka 
deklaruar se nuk e ka parë ngjarjen. Dëshmitarët e tjerë të dëgjuar lidhur me këtë çështje nuk 
janë dëshmitarë okularë dhe nuk kanë dhënë detaje për ketë çështje. 

Nisur nga kjo e fakteve, në ketë çështje juridiko-penale nuk është kontestuese se i ndjeri, në 
një distancë të afërt, është ankimuar nga i akuzuari me armë zjarri dhe ka vdekur si pasojë 
e gjakderdhjes nga veprimi i energjisë kinetike të armës, predha e së cilës, gjatë rrugëtimit 
të saj, ka dëmtuar të dy lobet e mushkërisë së majtë. Nuk është kontestuese se edhe i ndjeri 
ditën e ngjarjes e ka përdorur armën. Mirëpo, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, rrethanë kyçe 
në ketë çështje është nëse i ndjeri kishte shtënë në drejtim të të akuzuarit ashtu siç mbrohet 
i akuzuari, në çfarë pozite ndodhej ai në momentin kritik dhe a ia kishte drejtuar armën të 
akuzuarit, siç pohon dëshmitari okular i kësaj ngjarjeje apo jo?

Vërtetimi i drejtë i këtyre fakteve është vendimtar për zgjidhjen e çështjes, ngase prej këtyre 
rrethanave varet jo vetëm zbardhja e ngjarjes kritike, por edhe zbatimi i ligjit penal si nga 
aspekti objektiv i veprës penale, ashtu edhe nga ai subjektiv – nëse dashja e të akuzuarit 
ishte vërtet e orientuar drejt privimit nga jeta të të ndjerit apo për diç tjetër - në mbrojtje të 
vetes, ashtu siç pretendon i akuzuari. Në fakt, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, këto rrethana 
kanë mbetur të pandriçuara. Në këtë çështje, sipas sugjerimit të kësaj Gjykate, është bërë 
rindërtimi i ngjarjes me ekspertë të balistikës dhe ekspertin mjekoligjor, mirëpo me këtë 
rast gjykata nuk e ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjetjen e dy gëzhojave - atë para 
rrotës së parë të anës së djathtë të traktorit, në trotuar me mbishkrimin në bazë S&B 7.65 
Br.11, e cila, sipas ekspertizës balistike është zbrazur nga arma e të ndjerit, dhe atë që është 
gjetur paralel me traktorin, në të majtë të shiritit rrugor të magjistrales Prizren – Gjakovë, në 
anën e majtë të rrugicës që shpien te shtëpia e Sh. H., e cila del që të jetë zbrazur nga arma 
e të akuzuarit, gjetjen e një fragmenti metali në vendin e ngjarjes, pozitën e të ndjerit dhe të 
të akuzuarit në raport me mbrojtjen e të akuzuarit dhe dëshminë e dëshmitarit okular. Madje, 
çuditërisht gjykata, me rastin e rindërtimit të ngjarjes, e dëgjoi dëshmitarin Sh. H., ndonëse 
ky dëshmitar, përkundër dëshmisë së dëshmitarit okular, ka theksuar në dëshminë e tij se nuk 
e kishte parë ngjarjen dhe nuk e njeh dëshmitarin okular (në fakt, gjykata nuk jep në aktgjy-
kim asnjë arsye për atë se çka është vërtetuar me rastin e rindërtimit të ngjarjes, por vetëm 
përshkruhet procesverbali në tërësi). Pastaj, vërtetimi jo i plotë i gjendjes faktike shprehet 
edhe për sa i përket faktit që ka të bëjë me natyrën e lëndimeve, të cilat janë konstatuar tek i 
ndjeri. Siç u theksua me lart, tek i ndjeri, sipas raportit të autopsisë, janë konstatuar gërvishtje 
në regjionin e djathtë të ballit, anash syrit të djathtë, në hundë dhe në të dy shuplakat e du-
arve. Eksperti mjekoligjor, Dr.Arsim Gerxhaliu, (i cili së bashku me Dr.Naim Ukën e kanë 
bërë raportin e autopsisë ), është dëgjuar në shqyrtimin gjyqësor kur është marrë aktgjykimi 
P.nr.218/2012, datë 21.12.2012, i cili është anuluar me aktvendimin e kësaj Gjykate, PAKr.
nr.79/2013, datë 24 qershor 2013). Sipas këtij eksperti, ka besueshmëri të lartë që lëndimet 
në ballë të jenë shkaktuar si pasojë e goditjes me mjete të forta mbretëse, siç është shkopi apo 
grushti, kurse gërvishtja në shalë të hundës mund të jetë shkaktuar edhe nga rrëzimi; hemato-
ma në gropëzën e syrit është si veprim i gjakderdhjes e cila ka ardhur në brendësi midis pjesës 
kockore dhe mbështjellësit të trurit, duke mos e përjashtuar mundësinë që me të akuzuarin të 
ketë pasur kacafytje fizike, madje ka theksuar se besueshmëria është e lartë në këtë drejtim, 
kurse bazuar në plagën me armë, viktima ka qenë në krah në raport me sulmuesin, sepse vri-
ma hyrëse është në krah, në anën e majtë dhe shkon lehtë poshtë, që do të thotë se nuk e për-
jashton mundësinë edhe të një kërrusjeje të viktimës në momentin e goditjes së saj. Ndërkaq, 
në rigjykim është dëgjuar eksperti Dr. Naim Uka, (që ka marrë pjesë edhe në rindërtimin e 
ngjarjes) i cili në ketë drejtim ka deklaruar se të gjitha lëndimet e tjera, përveç plagës nga 
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arma e zjarrit, janë shkaktuar nga veprimi i mjetit të fortë mbretës, që në rastin konkret mund 
të jenë pasojë e kontaktit të viktimës me terrenin në të cilin ka ndodhur ngjarja, kurse pozita 
e saktë e tij ka qenë e kërrusur. Pra, ekspertët mjekoligjorë, të cilët e kanë përpiluar raportin 
e autopsisë, kanë mendime të ndryshme për lëndimet që nuk janë shkaktuar me armë zjarri 
dhe për pozitën e të ndjerit në momentin kritik. 

Për arsyet e përmendura më lartë pretendimet e mbrojtësit që kanë të bëjnë me gjendjen 
faktike, janë të bazuara, pasi me aktgjykimin e shkallës së parë nuk janë vërtetuar në mënyrë 
të sigurt faktet vendimtare që kanë të bëjnë me mënyrën e kryerjes së veprës penale, nga 
vërtetimi i drejtë i të cilave varet edhe zbatimi i drejt i ligjit penal.

Me rastin e rigjykimit, gjykata e shkallës së parë duhet t’i mënjanojë shkeljet e përmendu-
ra thelbësore të procedurës penale, t’i administrojë edhe një herë provat e mëparshme, por 
duke siguruar mendimin e një ekipi të ekspertëve mjekoligjorë, për ta vërtetuar mënyrën 
e shkaktimit të lëndimeve të konstatuara tek i ndjeri, të cilat nuk janë shkaktuar me armë 
zjarri, domethënë, të mënjanohen kundërthëniet në këtë drejtim, duke përcaktuar saktë edhe 
pozitën e të ndjerit në momentin kritik; të dëgjohet drejtpërsëdrejti dëshmitari okular i kësaj 
ngjarjeje, të vlerësohet nevoja për një ekspertizë tjetër balistike, pastaj të behet edhe një herë 
rindërtimi i ngjarjes me pjesëmarrje të ekspertëve mjekoligjorë dhe të balistikës, të cilët do të 
jepnin mendimet dhe konstatimet e tyre shkencore në lidhje me ketë çështje, duke vërtetuar 
mënyrën, pozitën dhe vendin prej nga është shtënë, në çfarë pozite ndodhej i ndjeri kur i mori 
plagët vdekjeprurëse dhe rrethanat e tjera me rëndësi të kësaj çështjeje dhe, pas vlerësimit 
të drejtë dhe logjik të secilës provë veç e veç dhe në lidhje me njëra-tjetrën, të merret një 
vendim i drejtë në aspektin juridik në këtë çështje penale. 

(Aktvendimi i Gjykat s s  Apelit PAKR.nr.619/2015, dat  9 mars 2016)

PAKR.94/2016

Ndryshimi i aktgjykimit t  gjykat s s  shkall s s  par  p rkitazi me vendimin mbi 
d nimin, ashtu q  nga d nimi me burgim t  p rjetsh m t  akuzuarit jan  gjykuar me 
d nime me burgim n  koh  t  caktuar. 

Nga arsyetimi

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore - DKR Prishtinë, P.nr.13/2015,, datë 11.09.2015, të 
akuzuarit E.K dhe A.M, si dhe e mitura F.C, janë shpallur fajtorë për bashkëkryerje të ve-
prës penale të vrasjes së rëndë të parashikuar nga neni 179 par.1 nënpar.1.4 dhe 1.6, lidhur 
me nenin 31 të KPRK, për të cilën i akuzuari E.K është gjykuar me burgim të përjetshëm, i 
akuzuari A.M me burgim të përjetshëm dhe e mitura F.C, me burgim për të mitur në kohëzg-
jatje prej 9 (nëntë) vjet 10 (dhjetë) muaj.

Të akuzuarve ui është llogaritur koha e kaluar në paraburgim nga datë 17.10.2014 në dënimin 
me burgim, ndërsa të miturës F.C, koha e kaluar në paraburgim nga datë 18.10.2014 i është 
llogaritur në dënimin me burgim për të mitur. 
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Nga i akuzuari E.,K, është konfiskuar vetura e markës “Golf 2”, me targa 01-510-AC, kurse 
nga e mitura F.C. telefoni HTC, me kartelë të “Ipkos”.

I dëmtuari M.A, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, është udhëzuar në kontest civil.

Kundër këtij aktgjykimi ankesa brenda afatit ligjor kanë paraqitur: mbrojtësit e të akuzuarve, 
mbi të gjitha bazat ankimore dhe mbrojtësi i të miturës, për shkak të vendimit për dënimin. 
Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës ka vendosur: “Me aprovimin e 
pjesshëm të ankesave të mbrojtësve të të akuzuarve E.K dhe A.M, NDRYSHOHET aktgjy-
kimi i Gjykatës Themelore - DKR Prishtinë, P.nr.13/2015, datë 11.09.2015, vetëm sa i përket 
vendimit të dënim, ashtu që Gjykata e Apelit, për veprën penale vrasje e rëndë në bashkëkry-
erje, nga neni 179 par.1 nën par.1.4 dhe 1.6, lidhur me nenin 31 të KPRK, më hollësisht të 
përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit, në bazë të nenit 45 të KPRK, të akuzuarin E.K, e 
gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 25 (njëzetepesë)vjetësh, të akuzuarin A.M, me 
dënim burgimi në kohëzgjatje prej 22 (njëzetedy) vjetësh, në të cilat dënime iu llogaritet koha 
e kaluar në paraburgim prej datë 17.10.2014, e këndej, ndërsa refuzohet si e pabazuar ankesa 
e mbrojtësit të të miturës F.C. Në pjesën tjetër aktgjykimi mbetet i paprekur”.

Gjykata e Apelit vlerësoi se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje thelbësore të dispozi-
tave të procedurës penale të pretenduara nga mbrojtësit e të pandehurve dhe ai i së miturës 
dhe është përpiluar konform dispozitave të nenit 370 par.5,6 e 7 të KPP. Në dispozitiv të 
aktgjykimit janë përfshirë të gjitha të dhënat e nevojshme të parashikuara nga neni 365 par.1 
nënpar.1 .1 të KPPK, kështu që gjykata e shkallës së parë e ka shënuar veprën penale për të 
cilën i ka shpallur fajtor të akuzuarit dhe të miturën, së bashku me faktet dhe rrethanat që për-
bëjnë figurën e veprës penale si dhe faktet dhe rrethanat në bazë të të cilave është bërë zbatimi 
i dispozitës së nenit 179 par.1 nënpar.1.4 dhe 1.6 lidhur me nenin 31 të KPRK. 

Gjykata e shkallës së parë, pas administrimit të provave, ka vërtetuar gjendjen faktike si më 
poshtë:

Të akuzuarit E.K dhe A. M dhe e mitura F.C, më datë 12.10.2014, rreth orës 20,3o min., pas 
një marrëveshjeje paraprake ndërmjet tyre për ta privuar me dashje nga jeta të ndjerin M. A, 
të motivuar nga përfitimi i dobisë pasurore, takohen në kafiterinë “XXL” në Obiliq dhe, pasi 
gjatë darkës, e mitura F. C, u tregon të akuzuarve E.K, dhe A. M se e kishte lënë të takohet 
me një person te rreth-rrotullimi i Obiliqit, e bëjnë planin ta privojnë atë nga jeta dhe t’ia 
marrin paratë, kështu që i ndajnë rolet dhe punët dhe, duke vepruar me dinakëri, kur e mitura 
F takohet te rreth-rrotullimi me të ndjerin M, aty vjen i akuzuari E. me veturën e tij “Golf 2”, 
duke u sjellë si taksist i rrejshëm (“në të zezë”) dhe me atë rast e mitura F i propozon tani të 
ndjerit M të hipin në taxi dhe të shkojnë gjoja për të shëtitur në Prishtinë dhe mbasi hipin në 
makinë, i akuzuari E. K vazhdon me veturë deri te rruga për në fshatin Zhilivodë, ku i pret i 
akuzuari A. M, i cili ia qet dorën për të hipur në veturë me qëllim që i ndjeri M. të mendojë 
se është taxi dhe mbasi hip, i akuzuari E. K, vazhdon rrugën për në fshatin Zhilivodë, kthe-
hen përsëri në Obiliq dhe kur arrin te minimarketi “Emona”, i ndjeri iu thotë M në gjuhën 
angleze duke iu thënë: “Ndalojeni veturën se nuk më pëlqen kjo vozitje dhe sa të holla u kom 
borxh”, pastaj del për një moment nga vetura, por dalin edhe e mitura F.C dhe të akuzuarit E. 
K e A.M, ndërsa i akuzuari E. nxjerr letërnjoftimin dhe i prezantohet si polic të ndjerit M, të 
cilin e fusin me dhunë në makinë në ulësen e prapme, ku ulet edhe i akuzuari E, i cili i thotëi 
të akuzuarit A “hip e grahi veturës”, kurse në ulësen e përparme ulet e mitura F.C. Pas kësaj 
vazhdojnë rrugën dhe shkojnë në fshatin Mihaliq, mbushin veturën me karburant, kthehen 
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përsëri në Obiliq dhe vazhdojnë rrugën në drejtim të fshatit Hamidi, nëpër fshatin Lajthishtë, 
dhe vazhdojnë në drejtim të një mali në fshatin Strofc të Vushtrrisë (Mali i Qyqavicës) dhe 
vazhdojnë të lëvizin gjithnjë derisa makina nuk mund të lëvizë më tej për shkak të rrugëve të 
ngushta, kështu që ndalojnë veturën dhe vazhdojnë të ecin në këmbë malit derisa arrijnë në 
vendin e quajtur “Buxhak i Strofcit”, afër një pusi) dhe, me të arritur aty, e mitura F u drej-
tohet të akuzuarve me fjalët: “ këtë duhet me e mbytë se ky pare nuk jep, veç ikë”; më pas të 
akuzuarit E. K dhe A M të ndjerit M. ia lidhin duart me fanellë dhe tojë këpucësh, ia heqin 
rripin e pantallonave, ia lidhin rripin rreth qafës, ia vënë këmbët në qafë dhe ia shtrëngojnë 
rripin për ta privuar nga jeta, por kur vërejnë se tani i ndjeri M ende është gjallë, kapin gurë 
dhe e goditin prapa kokës dhe në pjesë të tjera të saj, derisa bindën se e kanë privuar nga 
jeta të ndjerin M., i cili si pasojë e gjakderdhjes mbi dhe nën cipën e trurit, ai vdes; më pas 
ia zhveshin rrobat dhe i gjuajnë në pus, të cilin e mbyllin me kapak, ia marrin çantën me 200 
Euro dhe disa dinarë, rrobat dhe një telefon, ndërsa paratë i ndajnë midis tyre dhe largohen 
nga vendi i ngjarjes. Pas disa ditësh të akuzuarit E. K dhe A. M. kthehen në vendin e ngjarjes, 
e nxjerrin të ndjerin nga pusi dhe e varrosin disa metra afër tij, duke e mbuluar me dhe, gurë 
dhe me disa drurë.

Këtë gjendje faktike të vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë, e aprovon edhe kjo Gjykatë, 
si gjendje faktike të vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë. 

Pretendimet e mbrojtësve të të akuzuarit E. K dhe A.M. se dënimi i shqiptuar është i ashpër, 
janë të bazuara, ndërsa pretendimi i mbrojtësit të së miturës F.C, se dënimi i shqiptuar është 
i ashpër, është i pabazuar. 

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit të dënimeve ka konstatuar se i ka pasur para-
sysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese, që ndikojnë në llojin dhe masën e dënimit, siç para-
shikohet në nenin 73 dhe 74 të KPRK; me këtë rast, për të akuzuarin E.K dhe A. M nuk ka 
gjetur asnjë rrethanë lehtësuese, ndërsa për të miturën F.C. e, ka marrë si rrethanë lehtësuese 
pranimin e fajësisë, shprehjen e keqardhjes, ndërsa si rrethana rënduese ndaj të akuzuarve 
dhe të miturës i ka marrë: shkallën e lartë të pjesëmarrjes në kryerjen e veprës penale, sh-
kallën e lartë të dashjes, përdorimin e dhunës dhe të kanosjes në kryerjen e veprës penale, 
kryerjen e veprës penale në mënyrë posaçërisht mizore, se viktima ka qenë posaçërisht e pa 
mbrojtur, moshën e re të viktimës ( ishte 24 vjeç), se viktima me asnjë veprim nuk ka pro-
vokuar e as nuk ka kontribuar për veprën penale, shkallën e lartë të dëmit të shkaktuar, se i 
akuzuari E. ka qenë edhe më parë i dënuar për një vepër tjetër penale, pastaj u ka shqiptuar 
dënimet e përmendura më lartë.

Kjo Gjykatë i aprovoi si rrethana lehtësuese ato që i ka pasur parasysh gjykata e shkallës 
së parë me rastin e caktimit të dënimit ndaj të miturës F.C dhe pikërisht atë se e mitura e ka 
pranuar fajësinë dhe se ka shprehur keqardhje për veprën e kryer, ndërsa si rrethana rënduese 
- moshën e viktimës, që ishte 24 vjeç, dhe faktin se me asnjë veprim i ndjeri M nuk kishte 
kontribuar që të pësonte atë që pësoi, ndërsa rrethanat e tjera se të akuzuarit dhe e mitura 
kanë marrë pjesë në shkallë të lartë në kryerjen e veprës penale, të cilësuara si rënduese nga 
gjykata e shkallës së parë, kjo Gjykatë nuk mundi t’i aprovonte si të tilla, sepse të akuzuarit 
janë shpallur fajtorë për bashkëkryerje, që është shkalla më e lartë e bashkëpunimit; gjithash-
tu nuk mundi ta aprovojë as cilësimin si rrethanë rënduese përdorimin e kanosjes dhe dhunës, 
sepse këtu kemi të bëjmë me dhunën e përdorur për ta privuar nga jeta të ndjerin, kështu që 
kjo nuk mund të trajtohet si rrethanë rënduese, ndërsa sa i përket vrasjes mizore kjo gjykatë 
i ka paraqitur gjetjet e saja, prandaj vrasja mizore nuk mund të merret si rrethanë rënduese.
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Kjo gjykatë nuk mundi ta aprovojë konstatimin e gjykatës së shkallës së parë se në anën e të 
akuzuarve E e A nuk ka gjetur asnjë rrethanë lehtësuese.

Është fakt se e mitura F.C e ka pranuar kryerjen e veprës penale apo, thënë me terminologjinë 
që përdoret për personat e moshës madhore, e ka pranuar fajësinë dhe ka shprehur keqardhje 
për veprën e kryer, por këto rrethana lehtësuese janë minore në raport me rrethanat rënduese 
se e mitura është iniciatore dhe organizatore e privimit nga jeta e tani të ndjerit M.A, se 
pikërisht e mitura F.C, duke u shtirë se e dashuron të ndjerin M.A, la takim me të dhe, duke u 
organizuar me të akuzuarit E.K,e A.Mi, e futi në kurth dhe e dërgoi në vendin e ngjarjes, ku 
privohet nga jeta në mënyrën si është përshkruar te gjendja faktike e konstatuar, pastaj trupi 
i tij hidhet në bunar, kurse, pas ekzekutimit, shkon për të dëgjuar muzikë dhe më vonë edhe 
për të bërë seks me të akuzuarin E.K, ndërkohë që, gjatë ditëve në vijim, derisa arrestohet 
nga polica, luan rolin e shenjtores dhe të gjitha këto rrethana çojnë në përfundimin se ajo këto 
veprime i ka kryer me dashje, gjë që dëshmon se ajo ka pasur rolin kryesor në privimin nga 
jeta të tani të ndjerit M.A, prandaj dënimi i shqiptuar ndaj të miturës F.C është në përpjesëtim 
me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale, për të cilën është shpallur përgjeg-
jëse dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të saj, kështu që, sipas bindjes së kësaj Gjykate, 
vetëm me dënimin që i është shqiptuar do të mund të arrihet qëllimi i burgimit për të mitur i 
parashikuar në nenin 32 të KDM, domethënë, që të kontribuohet në rehabilitimin dhe në zh-
villimin e e të miturës, veçanërisht në edukimin e e përgjithshëm dhe të specializuar të saj, në 
aftësimin profesional dhe në zhvillimin e duhur persona; përveç kësaj, dënimi me burgim për 
të mitur pritet të ndikojë pozitivisht tek e mitura përmes mbrojtjes, ndihmës dhe mbikëqyrjes 
për parandalimin recidivizmit të mundshëm. 

Dënimi me burgim të përjetshëm ndaj të akuzuarve E.K, dhe A.M, sipas kësaj Gjykate, është i 
ashpër. Gjykata e shkallës së parë thotë se në anën e të akuzuarve nuk ka gjetur asnjë rrethanë 
lehtësuese, por këtë konstatim kjo Gjykatë nuk mund ta pranojë, sepse të akuzuarit E.K. e 
A.M. janë me moshë relativisht të re, më parë nuk kanë qenë të gjykuar (edhe pse gjykata 
e shkallës së parë thotë se E.K ka qenë më parë i gjykuar, pa iu referuar ndonjë vendimi 
konkret, vepre konkrete dhe dënimi konkret), janë në gjendje jo të mirë ekonomike, kanë 
të kryer vetëm shkollën fillore, gjë që flet për kapacitetin e tyre në të kuptuarit e vlerave të 
shoqërisë, ndërsa i akuzuari A. M është penduar për veprën e kryer. Përveç kësaj, duke pasur 
parasysh se kjo gjykatë nuk ka mundur t’i aprovojë rrethanat rënduese të numëruara më lart, 
duke pasur parasysh se as gjykata e shkallës së parë, as kjo Gjykatë, nuk kanë vërtetuar se të 
akuzuarit kanë kryer veprën penale në rrethana veçanërisht rënduese apo se vepra penale ka 
shkaktuar pasoja shumë të rënda, (pa i llogaritur elementet kualifikuese të veprës penale për 
të cilën janë shpallur fajtor, siç është veprimi me paramendim që përbën një shkallë të lartë të 
dashjes, elemente këto që nuk mund të trajtohen si rrethana rënduese, por si rregulla të përg-
jithshme të matjes së dënimit dhe rregulla të përgjithshme për ashpërsimin e dënimit), kështu 
që, me gjithë moshën e re të viktimës, sjelljen e të akuzuarve pas kryerjes së veprës penale 
- të cilët e hedhin në bunarë atë, ia djegin të gjitha rrobat, shkojnë për të dëgjuar muzikë pas 
krimit dhe më pas edhe në hotel, ku i akuzuari E.K bën dashuri me të miturën F, - kjo gjykatë, 
megjithatë, gjen se dënimi me burgim të përjetshëm në këtë rast është i rëndë, më saktë është 
dënim më i rëndë i parashikuar KPRK, zbatimi i të cilit do t’ua eliminonte të akuzuarve çdo 
shans për përmirësim si pasojë e qëndrimit të gjykatës se të akuzuarit e kanë vendin gjatë 
gjithë jetës në burg. Mirëpo, duke pasur parasysh se të akuzuarit janë me moshë relativisht të 
re, kjo Gjykatë është e bindur se shqiptimi i dënimeve me burgim në kohë të caktuar, në këtë 
rast do të çonte në risocializimin e tyre, ndërsa do të ndodhte e kundërta në rast të dënimit 
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me burgim të përjetshëm, për zbatimin e të cilit, sipas kësaj Gjykate, nuk ka rrethana të 
prekshme, prandaj, duke konsideruar të ashpër atë, kjo Gjykatë ndryshoi vendimin e dënimit 
me shqiptimin e dënimeve si në dispozitiv të aktgjykimit – ndaj të akuzuarit E.K. mej 25 
(njëzet e pesë) burgim, sepse roli i tij pas të miturës F.C, është më i madh, dhe se ai nuk ka 
shfaqur as shenjën më të vogël të pendimit dhe keqardhjes, kurse ndaj të akuzuarin A. Mi, me 
22 (njëzet e dy) vjet burgim, sepse roli i tij është më i vogël në raport me të akuzuarin E.K, 
se ai ka pranuar shumë veprime inkriminuese dhe është penduar për veprën e kryer, prandaj 
kjo Gjykatë gjen se këto dënime janë në përpjesëtim me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore 
të veprës penale, për të cilën të akuzuarit janë shpallur fajtor dhe me rrethanat në të cilat 
kanë kryer veprën penale, me shkallën e përgjegjësisë penale të tyre, duke qenë e bindur se 
këto dënime do ta arrijnë plotësisht qëllimin e dënimit të parashikuar nga neni 41 i KPRK, 
që është parandalimi i të akuzuarit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, rehabilitimi 
i tyre, parandalimi i personave të tjerë në kryerjen e veprave penale, shprehja e gjykimit 
shoqëror ndaj veprave penale dhe ndikimi në ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 
respektimin e ligjit. 

(Gjykata e Apelit E Kosov s, PAKR-nr.94/2016, dat  02.03.2016)

PAKR-NR.99/2016 

Anulimi i aktgjykimit t  gjykat s s  shkall s s  par  p r shkak t  v rtetimit t  gabuar 
dhe jo t  plot  t  gjendjes faktike. 

Nga arsyetimi:

Gjykata Themelore - DKR Gjilan, me aktgjykimin PKR- nr.99/2014, datë 05.01.2016, në 
bazë të nenit 364 par.1 nën par.1.3 të KPPK, të akuzuarin Z.P. e ka liruar nga akuza për 
veprën penale mbajtja në pronësi, në kontroll, në posedim të paautorizuar të armëve, parashi-
kuar nga neni 374 par.1 të KPRK. 

Nga i akuzuari është konfiskuar pushka e gjuetisë me dy tyta, nr.3-721114 dhe nr. 376637, 
dhjetë fishekë, kal.16mm, një pushkë ajrore nr. 67488 dhe njëzet fishekë, kal.7.57 mm.
Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar sipas pretendimeve 
ankimore, gjeti se aktgjykimi i goditur është marrë me vërtetim të gabuar dhe jo të plotë 
të gjendjes faktike. Kjo për faktin se në këtë çështje penale në shkresat e lëndës ekziston 
urdhëresa për bastisje nr. UGJK-98/2014, datë 29.04.2014, për bastisjen e shtëpisë dhe ob-
jekteve përcjellëse të të dyshuarit G. P, nga fshati Pasjan.

Me aktvendimin e formës së prerë të Gjykatës Themelore - DKR Gjilan, PKR-nr.99/2014, 
datë27.10.2015, janë shpallur të papranueshme provat: raporti i oficerit NJHJR0053-14, 
datë 30.04.2014, raporti i bastisjes NJHR0053-14, datë 30.04.2014, vërtetimi për bastisjen 
e shtëpisë, datë 30.04.2014, fotoalbumi me numër të rastit NJHR0053-14, datë 30.04.2014, 
sepse janë marrë në kundërshtim me nenet 15 par.7, 108 par.2 e 7, 109, 111 par.1.6, 112 par.2 
e 3, 249 par.5 dhe 275 të KPPK. 

Gjykata e shkallës së parë e ka liruar të akuzuarin nga akuza në bazë të nenit 364 par.1 nën 
par.1.3 të KPPK, që do të thotë se, sipas gjykatës së shkallës së parë, nuk është provuar që i 
akuzuari ta ketë kryer veprën penale për të cilën është akuzuar.
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Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankesë prokurori i PTH Gjilan, për shkak të vërtetimit të 
gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 

Lidhur me këtë çështje penale janë dëgjuar, në cilësi të dëshmitarëve, S.P, S.S, R.D, A.K dhe 
i akuzuari si dhe janë administruar provat me shkrim. 

Siç u tha më lart, në këtë çështje penale janë dëgjuar si dëshmitarë S.S, R.D e A.K, që të tre 
oficerë të Policisë së Kosovës, mirëpo gjykata e shkallës së parë konsideron se burimet e 
informimit të tyre e kanë bazën në prova të cilat janë shpallur të papranueshme dhe kanë të 
bëjnë me kontrollin e shtëpisë së të akuzuarit Z.P.

Kjo Gjykatë nuk e pranon konstatimin e gjykatës së shkallës së parë, sipas të cilit dëshmitë e 
dëshmitarëve S.S, R.D e A.K janë prova të papranueshme, sepse këta dëshmitarë, në bazë të 
urdhëresës së gjykatës, kanë bërë bastisjen e shtëpisë së të akuzuarit, për të cilën kanë bazën 
ligjore në urdhëresën e lëshuar nga gjykata, prandaj deklaratat e këtyre dëshmitarëve nuk 
mund të trajtohen si prova të papranueshme, ndërsa për shkak të mosrespektimit të dispozi-
tave ligjore që rregullojnë çështjen e bastisjes së shtëpisë, gjykata ka veçuar procesverbalin e 
bastisjes dhe provave të tjera që përmenden në vendim si prova të papranueshme. 

Në deklaratën e paraqitur në prokurori, i akuzuari Z.P ka theksuar se për pushkën e gjuetisë 
leja e posedimit të saj ka qenë e skaduar; dëshmitarja S.P ka deklaruar se bashkë me djalin e 
saj, Z, me renë dhe nipin, jetojnë në bashkësi në të njëjtën shtëpi, ndërsa dëshmitarët S.S, R.D 
e A.K kanë deklaruar se në shtëpinë e të akuzuarit kanë konfiskuar një pushkë ajrore dhe një 
pushkë gjuetie, dhe se leja e pushkës së gjuetisë ka qenë me afat të skaduar.

Pra, nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor rezulton se gjykata e shkallës së 
parë nuk e ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike kur e ka liruar nga akuza 
të akuzuarin Z.P, me arsyetimin se nuk është provuar që ta ketë kryer veprën penale për të 
cilën është akuzuar. 

Për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, gjykata nuk mund të procedojë më tut-
je, sipas nenit 403 të KPPK, prandaj aktgjykimi i goditur u desh të anulohet dhe çështja të 
kthehet për rigjykim. 

Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet t’i administrojë të gjitha provat e propozuara, të 
vërtetoj në mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike dhe pastaj ta marrë një vendim të 
drejtë dhe të ligjshëm. 

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PAKR.nr.99/2016, dat  29.03.2016)



55

PAKR.NR.157/2016

Anulimi i aktgjykimit t  gjykat s s  shkall s s  par  p r shkak se Gjykata, duke shqyr-
tuar aktgjykimin sipas detyr s zyrtare n  kuptim t  nenit 394 par.1 t  KPPK, gjeti se 
ai p rmban shkelje thelb sore t  dispozitave t  procedur s penale t  parashikuara nga 
neni 384 par.1 n npar.12, lidhur me nenin 370 par.7 dhe 8 t  KPPK.

Nga arsyetimi

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore - DKR Prishtinë, PKR-nr.183/2015, datë 28.12.2015, 
i akuzuari Q.Sh. është shpallur fajtor për verën penale lëndim i rëndë trupor të parashikuar 
nga neni 189 par.5, lidhur me par.1 të KPRK dhe veprën penale mbajtje në pronësi, në kon-
troll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve, parashikuar nga neni 374 par.1 
të KPRK, dhe për veprën e parë është gjykuar me 2 (dy) vjet burgim, në të cilin i llogaritet 
koha e kaluar në arrest shtëpiak prej datës 16.10.2014, deri më datën 07.10.2015, ndërsa për 
veprën e dytë është gjykuar me gjobë prej 500 (pesëqind) Euro, të cilën është i detyruar ta 
paguajë në afat prej 15 ditësh, nën kërcënim të ekzekutimit të detyrueshëm. 

I akuzuari është detyruar t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 20 euro 
dhe paushallin gjyqësor prej 100 euro, në afat prej 15 ditësh, pasi aktgjykimi ta marrë formë 
të prerë.

Kundër këtij aktgjykimi Prokuroi i PTH Prishtinë ka paraqitur ankesë brenda afatit ligjor, për 
shkak të vendimit për sanksionin penal. 
Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar lidhur me pretendimet 
ankimore, por edhe sipas detyrës zyrtare, në kuptim të nenit 394 par.1 të KPPK, gjeti se ai 
përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 
par.1 nënpar. 12, lidhur me nenin 370 par.7 dhe 8 të KPPK, për arsyet e mëposhtme:

Gjykata e shkallës së parë e ka shpallur fajtor të akuzuarin Q.Sh. për veprën penale lëndim 
i rëndë trupor, parashikuar nga neni 189 par.5 lidhur me par.1 të KPRK, për të cilën e ka 
gjykuar me 2 (dy) vjet burgim.

Për veprën penale lëndim i rëndë trupor, parashikuar nga neni 189 par.5 të KPRK, është para-
shikuar dënimi me jo më pak se tre vjet burgim.
Në arsyetimin e aktgjykimit gjykata e shkallës së parë nuk janë paraqitur arsye për faktet ven-
dimtare, përkatësish se cilat janë rrethanat posaçërisht lehtësuese që i kishte pasur parasysh 
gjykata, kur i shqiptoi të akuzuarit dënimin nën minimumin ligjor.

Prandaj, mosparaqitja e arsyeve për faktet vendimtare, përkatësisht për atë se cilat janë rre-
thanat posaçërisht lehtësuese që gjykata e shkallës së parë i kishte pasur parasysh me rastin e 
shqiptimit të dënimit nën minimumin ligjor, ka bërë që aktgjykimi i goditur të përfshihet nga 
shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par.1 nën 
par.12, lidhur me nenin 370 par.7 dhe 8 të KPPK.

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PAKR.nr.157/2016, dat  12.04.2016)
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PAKR.NR.531/2015
Vepra penale vrasje e r nd , parashikuar nga neni 147 par. 1 n npar. 3 t  KPK, konsid-
erohet e kryer kur nj  person e privon nga jeta nj  person tjet r n  m nyr  mizore apo 
dinake. Sipas k saj dispozite, si veprim i kryerjes s  k saj vepre penale paraqiten mizoria 
apo dinak ria, ne rastin konkret dinak ria, sepse i akuzuari ka keqp rdorur besimin e 
viktim s.   

Nga arsyetimi

Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar në raport me pretendimet 
ankimore, por edhe sipas detyrës zyrtare, gjeti se ai nuk përmban shkelje thelbësore të dispozi-
tave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPP, sepse është 
përpiluar në pajtim me nenin 370 par.4,6,7 dhe nenin 8 të KPPK.

Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar përfshin të gjitha të dhënat e nevojshme të parashikuara 
në nenin 365 par.1 nën par.1 të KPPK. Kështu, në aktgjykimin me të cilin i akuzuari D.B. është 
shpallur fajtor, gjykata ka shënuar veprat penale për të cilat është shpallur fajtor, së bashku me 
faktet dhe rrethanat që përbëjnë figurat e veprave penale, si dhe faktet dhe rrethanat nga të cilat 
varet zbatimi i dispozitave përkatëse të kodit penal. 

Gjykata e shkallës së parë ka paraqitur në aktgjykim arsye lidhur me çdo pikë të tij. Dispozitivi i 
aktgjykimit është i qartë dhe i kuptueshëm dhe nuk përmban kundërthënie as në brendinë e vet, 
as me arsyet e paraqitura në aktgjykim. 

Pretendimet ankimore përkitazi me gjendjen faktike dhe gjetjet e Gjykatës 
Pretendimet e mbrojtësve të të akuzuarit se gjykata e shkallës së parë nuk e ka vërtetuar të plotë 
gjendjen faktike, ndërsa ajo që është vërtetuar është e gabuar, janë pretendime të pabazuara.

Me provat e administruar është vërtetuar gjendja faktike se i akuzuari D.B. të ndjerin R.B. e 
kishte dhëndër. Ditën e ngjarjes, derisa i ndjeri R.B. ishte në veturën e vet të markës “Mer-
cedes”, me regjistrim të Sllovenisë, ku ndodhej edhe dëshmitari Luigj Junqaj, afër picerisë “Ro-
mano” e pa të akuzuarin D.B. dhe për këtë e njoftoi edhe bashkudhëtarin L. J, duke i thënë; “Ja 
ku qenka miku im, të ndalemi ta marrim dhe të shkojmë të pimë kafe”. Kështu edhe veproi. I 
akuzuari D.B. hyri në veturën e të ndjerit dhe u ul në ndenjësen e prapme të saj, të cilën e dre-
jtonte i ndjeri R.B. Pasi i akuzuari D.B hyn në veturë përqafohet me dhëndërinë e tij, të ndjerin 
R.B., i cili lëvizte me shpejtësi prej rreth 60 km/h, të cilin e uli më pas kur arriti te vendkalimi 
i këmbësorëve. Dëshmitari L.J, për të mos e përcjellë bisedën midis mikut e dhëndrit apo anas-
jelltas, kthen kokën në të djathtë. Në një moment, dëgjon një krismë dhe në fillim mendon se 
ishte ushtimë fishekzjarri, por, pasi zëri i vjen nga tavani i veturës, i thotë të akuzuarit D. “mos 
shti me revole, sepse mund të na ndalë policia”. Mirëpo, kur e kthen kokën në të majtë, sheh se 
të ndjerit R.B. po i rridhte gjak nga koka. I akuzuari D, derisa ishte në veturë, qëllon dy herë me 
revole të ndjerin e pastaj del me trup nga vetura, në anën e majtë, dhe shtie edhe dy herë tjera 
mbi të ndjerin R.B, i cili mbetet i vdekur ne vend. I akuzuari pastaj largohet nga vetura, e ndal 
një taksi dhe niset në drejtim të Prishtinë. 

Nga deklarata e dëshmitarit L.J. vërtetohet fakti se i akuzuari D.B, pasi kishte hyrë në veturë, 
ishte përqafuar me të ndjerin R, të cilin, derisa po e drejtonte veturën, e qëllon me revole, pra i 
akuzuari në mënyrë dinake apo tinëzare shtie me revole mbi të ndjerin R.B., i cili as dinte për 
sulmin e as kishte pritur atë, duke qenë kështu i privuar nga mundësia e çdo mbrojtjeje qoftë ajo 
aktive apo pasive. I akuzuari nuk erdhi në konflikt me të ndjerin, por shfrytëzoi tinëzisht situatën 
e cila i mundësoi ta kryente me lehtësi dhe pa u vërejtur veprën penale. 
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Gjithashtu, nga deklarata e dëshmitarit L.J. dhe provat e tjera që gjenden në shkresat e lëndës, 
vërtetohet se i ndjeri R.B. është privuar nga jeta me armë zjarri - revole, të cilën madje e pose-
donte pa leje të organit kompetent. 

Pretendimet për shkelje të ligjit penal dhe gjetjet e gjykatës 

Si u tha edhe më lart kur u shtjellua gjendja faktike, i ndjeri R.B., pasi e pa të akuzuarin D.B në 
rrugë, e ndali veturën dhe e mori për të shkuar të gjithë së bashku për të pirë kafe. I akuzuari me 
të ndjerin R. u përqafuan dhe u puthën, siç thotë dëshmitari L.J. Pastaj i akuzuari e nisi veturën. 
Në momentin kur i ndjeri R. uli shpejtësinë e veturës, i akuzuari D.B, pa ndërruar asnjë fjalë të 
keqe me të, e qëlloi me revole atë. Në këtë rast i akuzuari D.B. veproi në mënyrë dinake si për 
arsye objektive, sepse nuk kishte shkëmbyer asnjë fjalë të keqe me të ndjerin, ashtu edhe për 
arsye subjektive - si kusht i vrasjes dinake, sepse kjo mënyrë e kryerjes së veprës nga i akuzuari 
D.B. shpërfaq një personalitet skajshmërisht negativ të tij. I ndjeri R. të gjitha plagët-goditjet 
e predhave i ka pësuar nga mbrapa, çka do të thotë se ai nuk e kishte pritur këtë sulm dhe nuk 
kishte pasur mundësi të mbrohej prej tij, gjë që, po ashtu, paraqet formë të cilësuar të vrasjes - 
vrasje në mënyrë dinake apo tinëzare, parashikuar nga neni 147 par.1 nën par.3 të KPK. 

I akuzuari D.B. vrasjen e ka kryer në mënyrë dinake, e cila është një mënyrë e fshehtë e privimit 
nga jeta. Pra, viktima R.B., në momentin e kryerjes së veprës nga i akuzuari nuk dinte asgjë 
për sulmin dhe as e pritur atë dhe, për pasojë, është privuar nga mundësia e çfarëdo mbrojtjeje 
qoftë ajo aktive apo pasive. Miqësia midis të akuzuarit dhe të ndjerit, i cili e mori në veturë atë, 
mundësuan krijimin e një situate që do të shfrytëzohej nga i akuzuari për ta kryer, pa u vënë re 
dhe me lehtësi, veprën penale. 

Pretendimet ankimore përkitazi me vendimin për dënim dhe gjetjet e Gjykatës

Pretendimet e prokurorisë se dënimi i shqiptuar është i butë dhe pretendimet e mbrojtësve të 
akuzuarit se dënimi i shqiptuar është i ashpër, janë të pabazuara. 

I akuzuari D.B. e ka privuar nga jeta dhëndrin e tij, të ndjerin R.B. I ndjeri R.B ishte përkujdesur 
për të akuzuarin D.B. që në moshën 16 vjeç të, duke e marrë në Slloveni dhe duke i ndihmuar 
të shkonte në SHBA; është kujdesur, po ashtu, edhe për babën e të akuzuarit, i cili nuk ishte 
mirë me shëndet, duke e dërguar edhe atë në Slloveni për mjekim. I ndjeri R.B, kishte kultivuar 
sjellje shumë miqësore me të akuzuarin D.B dhe familjen e tij si miq, duke përfshirë edhe ve-
primin e fundit, kur ditën kritike e pa të akuzuarin në rrugë, u ndal dhe e mori për të pirë kafe 
së bashku. I akuzuari D.B, si në qendrën e paraburgimi, ashtu edhe në gjykatë ka pasur sjellje 
jo korrekte, por këto sjellje të tij nuk shpërfaqin as pendimin më të vogël për veprat e kryera; 
ai nuk ka treguar as shenjën me të vogël se donte t’i rregullonte sjelljet e tij në raport me sho-
qërinë. Prandaj, kjo Gjykatë gjeti se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit i përgjigjet shkallës 
së rrezikshmërisë shoqërore të veprave penale për të cilat është shpallur fajtor si dhe shkallës 
së përgjegjësisë penale të tij, se dënimi i shqiptuar është adekuat dhe se vetëm me një dënim të 
tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar nga neni 41 i KPRK dhe ky është parandalimi i 
kryerjes prej tij të veprave penale në të ardhmen, rehabilitimi i tij dhe parandalimi i kryerjes së 
veprave penale nga persona të tjerë. 

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PAKR.nr.531/2015, dat 28.12.2015)
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PAKR.NR.546/2014

Aktgjykimi i shkall s s  par  p rmban shkelje thelb sore t  dispozitave t  procedur s 
penale t  parashikuara nga neni 384 par.1 n n par.12 t  KPPK, p r arsye se dispozitivi 
i tij sht  i paqart  dhe kund rth n s n  vetvete, ngase nuk sht  p rpiluar konform 
dispozitave t  nenit 370 par.4 lidhur me nenin 365 t  KPPK.

Nga arsyetimi

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore - Departamenti për Krime të Rënda Gjakovë, P-nr. 
191/2013, datë 22.09.2014, të akuzuarit G.T, Sh.T dhe M.T, janë shpallur fajtorë për bash-
këkryerje të një vepre penale të vrasjes të parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 23 të 
KPK, për bashkëkryerje të një vepre penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, parashi-
kuar nga neni 291 par. 1, lidhur me nenin 23 të KPK dhe secili veç e veç për nga një vepër pe-
nale të mbajtjes në pronësi, në kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve, parashikuar 
nga neni 374 par.1 të KPK dhe, pasi më parë u janë caktuar dënimet për secilën prej tyre veç 
e veç, dhe këto: të akuzuarit G.T. për veprën penale nën pikën I - me burgim prej 10 (dhjetë) 
vjetësh, për veprën penale nën pikën II - me burgim prej 6 (gjashtë) muajsh dhe për veprën 
penale nën pikën III – prej 6 (gjashtë) muajsh; të akuzuarit Sh. T. për veprën penale nën 
pikën I - me burgim prej 7 (shtatë) vjetësh, për veprën penale nën pikën II - me burgim prej 
6 (gjashtë) muajsh dhe për veprën penale nën pikën III -me burgim prej 6 (gjashtë) muajsh; 
të akuzuarit M.T., për veprën penale nën pikën II - me burgim prej 4 (katër) muajsh dhe për 
veprën penale nën pikën III - me burgim prej 4 (katër) muajsh, ndërkaq, zbatimin e dispozi-
tave të nenit 80 të KPK që ka të bëjë me shqiptimin e dënimeve për vepra penale në bashkim, 
i ka gjykuar me dënime unike burgimi si në vijim: të akuzuarin G.T. - me 10 (dhjetë) vjet; 
të akuzuarin Sh.T. - me 7 (shtatë) vjet dhe të akuzuarin M.T. - me 6 (gjashtë) muaj, të cilin, 
me pëlqimin e tij, ia ka zëvendësuar me gjobë. Në kuadër të dënimeve të shqiptuara u është 
llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim - të akuzuarin G.T nga data 26.12.2012 e tutje, 
të akuzuarit Sh.T., nga data 14.01.2013 e derisa aktgjykimi të marrë formë të prerë, ndërsa të 
akuzuarit M.T. nga data 16.01.2013 gjer në datën 23.04.2013.

 Të akuzuarit i ka detyruar t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale, sipas llogarisë përfun-
dimtare të gjykatës, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 1000 €, të gjitha këto 
në afat prej 15 ditësh, nga dita që aktgjykimi të marrë formë të prerë. Ndaj të akuzuarve ka 
shqiptuar dënimin plotësues – konfiskimin e pushkës automatike AK-47, kalibër 7.62 mm, 
një karikator pushke AK-47, revolen tip “Tulla Tokarev - TT-33” kalibër 7.62 mm, një “Wal-
ther PP”, kalibër 7.65mm, si mjete me të cilat është kryer vepra penale.

Kundër këtij aktgjykimi ankesa brenda afatit ligjor kanë paraqitur: prokurori i PTH Gjakovë, 
për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal dhe 
vendimit për dënim, të dëmtuarit dhe mbrojtësi i të akuzuarit, për shkak të vendimit për dënim.

Gjykata e Apelit e Kosovës, duke ekzaminuar aktgjykimin e ankimuar lidhur me preten-
dimet ankimore, por edhe sipas detyrës zyrtare, gjeti se ai përmban shkelje thelbësore të 
dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 nënpar. 12 të KPPK, për 
arsye se dispozitivi i tij është i paqartë, kundërthënës në vetvete, ngaqë nuk është përpiluar 
konform dispozitave të nenit 370 par. 4, lidhur me nenin 365 të KPPK, domethënë, përkitazi 
me paraqitjen e fakteve dhe rrethanave që përbëjnë elementet e veprës penale, sipas të cilave 
pastaj të zbatohen dispozitat përkatëse të Kodit Penal. Pra, emërtimi ligjor i veprës penale në 
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rastin konkret nuk përputhet me figurën e veprës të paraqitur në dispozitiv, gjë që aktgjyki-
min e bënë të paqartë, konfuz dhe juridikisht të paqëndrueshëm. Po ashtu, të atij i mungojnë 
edhe arsyet për faktet vendimtare përkitazi me vendimin për dënim, por përmban edhe shkel-
je të ligjit penal në kuptim të zbatimit të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me vendimin 
për dënim për vepra penale në bashkim, gjë që me të drejtë vihet në dukje në ankesë, kur 
kundërshtohet masa e dënimeve të caktuara nga gjykata e shkallës së parë për veprat penale 
për të cilat të akuzuarit janë shpallur fajtorë. 

Dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është kundërthënës në vetvete, sepse nga përmbajtja e 
tij nuk shihet qartë nëse është fjala për bashkëkryerje të një vepre penale që u ngarkohet tre të 
akuzuarve, pra për bashkëkryerje të veprës penale të vrasje të parashikuar nga neni 146, lid-
hur me nenin 23 të KPK, apo për vepër penale të vrasjes që u ngarkohet vetëm të akuzuarve 
G.T dhe Sh.T, ngase në hyrje të aktgjykimit përmenden emrat e tre të akuzuarve dhe pastaj 
konstatohet se janë fajtorë, pra mendohet për të tre të akuzuarit, pastaj fillohet me paraqitjen 
e përmbajtjes së veprimeve inkriminuese të tyre, të cilat përbëjnë figurën e veprës penale, 
ndërkaq pas përfundimit të përmbajtjes në fjalë, konstatohet se të akuzuarit “kanë kryer ve-
prën penale të vrasjes në bashkëkryerje” të parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 23 të 
KPK. Në vazhdim të dispozitivit - në pjesën ku janë shqiptuar dënimet, shihet se për veprën 
penale të vrasjes gjykata e shkallës së parë u ka shqiptuar dënime vetëm të akuzuarve G.T 
dhe Sh.T, kurse të akuzuarit M.T vetëm për veprën penale të shkaktimit të rrezikut të përg-
jithshëm, parashikuar nga neni 291 par.1, lidhur me nenin 23 të KPK dhe veprën penale të 
mbajtjes në pronësi, në kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve, parashikuar nga 
neni 374 par.1 të KPK, gjë që e bën të paqartë nëse bëhet fjalë për tre të akuzuarit apo vetëm 
për të akuzuarit G.T, e Sh.T. dhe kjo aktgjykimin e ankimuar e bën të paqartë, konfuz dhe 
juridikisht të paqëndrueshëm.

Shkelje të dispozitave të procedurës penale janë bërë edhe në pikën I të dispozitivit, ku 
paraqitet figura e veprës penale, për faktin se ajo nuk përputhet me emërtimin ligjor të ve-
prës penale, sepse, derisa konstatohet se të akuzuarit “kanë kryer veprën penale të vrasjes 
në bashkëkryerje” të parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 23 të KPK, nga veprimet 
inkriminuese të të akuzuarve të përfshira në figurën e veprës penale rezulton se të akuzuarit 
kanë kryer një vepër penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm dhe një vepër penale të 
vrasjes, pra gjykata e shkallës së parë, në rastin konkret, nuk ka vepruar konform dispozitave 
të nenit 370 par. 7, lidhur me nenin 365 par. 4 të KPPK, sepse në dispozitiv, gjatë përshkrimit 
të figurës së veprës penale janë paraqitur veprimet inkriminuese të të akuzuarve që përbëjnë 
elementet e veprës penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, parashikuar nga neni 291 
par. 1, lidhur me nenin 23 të KPK dhe veprimet inkriminuese që përbëjnë elementet e veprës 
penale të vrasjes, kurse tek emërtimi ligjor i veprës penale, të akuzuarit shpallen fajtorë për 
veprën penale të vrasjes të parashikuar nga neni 146 lidhur me nenin 23 të KPK, kështu që 
emërtimi ligjor i veprës penale bie në kundërshtim me dispozitivin dhe në këtë mënyrë edhe 
me dispozitat e ligjit penal për sa i përket cilësimit juridik të veprës penale. 

Nga një përmbajtje e tillë në pikën I të dispozitivit nuk rezulton i qartë as zbatimi i ligjit penal 
për sa i përket të akuzuarit M.T, sepse nga përmbajtja e veprimeve inkriminuese të paraqitura 
në dispozitiv rezulton se veprën penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm e kanë kryer 
tre të akuzuarit në bashkëkryerje, kurse në vijim, nga përmbajtja e dispozitivit rezulton se që 
të tre të akuzuarit, me armë në dorë, janë futur në lokalet e të dëmtuarve, kurse në drejtim të 
të ndjerit kanë shtënë vetëm i akuzuari G.T dhe Sh.T, ndërsa i akuzuari M.T, edhe pse futet 
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në lokal së bashku me dy të akuzuarit e tjerë, po ashtu me armë në dorë, për të konstatohet se 
është plagosur së bashku me të akuzuarin Sh.T, kështu që, nga një dispozitiv i tillë nuk shihet 
qartë nëse edhe i akuzuari M.T. ka të bëjë edhe me veprën penale të vrasjes apo vetëm me ve-
prën penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm, pra edhe nëse i akuzuari M.T nuk është 
fajtor për vepër penale të vrasjes, gjë që edhe rezulton nga aktakuza, por edhe shkresat e tjera 
në lëndës; ngelin të paqarta edhe faktet e rrethanat se si i akuzuari M.T. ishte futur,me armë 
në dorë, së bashku edhe me dy të akuzuarit tjerë në lokalet e të dëmtuarit, përkatësisht të të 
ndjerit, dhe ishte lënduar në vendin e ngjarjes, pra nga një dispozitiv i tillë nuk del qartë se a 
është edhe i akuzuari M.T bashkëkryerës i veprës penale të vrasjes apo vetëm bashkëkryerës 
i veprës penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm.

Gjithashtu, qëndrojnë pretendimet ankimore të Prokurorisë edhe përkitazi me shkeljet e ligjit 
penal, ngase gjykata e shkallës së parë, kur është fjala për masën e dënimeve, ka bërë shkelje 
të ligjit penal edhe te zbatimi i dispozitave për shqiptimin e dënimit unik për veprat penale në 
bashkim, nga se të akuzuarit G.T, Sh.T dhe M.T. janë shpallur fajtorë për nga tri vepra penale 
– i akuzuari G.T. dhe Sh.T. për bashkëkryerje të një vepre penale të vrasjes dhe bashkëkryerje 
të një vepre penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm të parashikuar nga neni 291 par. 
1, lidhur me nenin 23 të KPK dhe, secili veç e veç, për nga një vepër penale të mbajtjes në 
pronësi, në kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve, parashikuar nga neni 374 par. 
1 të KPK, dhe i akuzuari M.T. për bashkëkryerje të një vepre penale të shkaktimit të rrezi-
kut të përgjithshëm të parashikuar nga neni 291 par. 1, lidhur me nenin 23 të KPK dhe një 
vepër penale të mbajtjes në pronësi, në kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve të 
parashikuar nga neni 374 par. 1 të KPK, për të cilat u ka shqiptuar dënime me burgim, për 
secilën veç e veç, ashtu që të akuzuarit G.T, për veprën penale në pikën I të dispozitivit - me 
10 (dhjetë) vjet, për veprën e dytë - me 6 (gjashtë) muaj dhe për veprën e tretë - me 6 (gjashtë) 
muaj, kurse në kundërshtim me dispozitat e nenit 80 të KPK për shqiptimin e dënimeve për 
vepra penale në bashkim, të akuzuarit G.T. i ka shqiptuar dënim unik me burg në kohëzgjatje 
prej 10 (dhjetë) vjetësh, pra pa i llogaritur fare edhe dy dënimet e shqiptuara me burgim për 
dy veprat penale të tjera. Po ashtu, edhe në rastin e të akuzuarit Sh.T. ka bërë shkelje të njëjtë 
të ligjit penal, nga se atij, pasi më parë i ka shqiptuar dënim me 7 (shtatë) vjet burgim, për 
veprën e dytë me 6 (gjashtë) muaj burgim dhe për veprën e tretë me 6 (gjashtë) muaj bur-
gim, në kundërshtim me dispozitat e nenit 80 të KPK, i shqipton dënim unik me 7 (shtatë) 
vjet burgim, shkelje këto të cilat me të drejtë vihen në dukje edhe në ankesën e Prokurorisë 
Themelore - DKR Gjakovë, të cilat, natyrisht, kanë ndikuar në caktimin edhe të masës së 
dënimeve, kur gjykata e shkallës së parë të akuzuarve G.T. dhe Sh.T. u ka shqiptuar vetëm 
nga një dënim. 

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PAKR-nr.546/2014, dat  02.12.2014)  
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PAKR-NR.191/2013

Aktgjykimi i Gjykat s s  shkall s s  par  p rmban shkelje thelb sore t  dispozitave t  
procedur s penale t  parashikuara nga dispozitat e nenit 384 par. 1 n npar 1.8 dhe 1.12 
t  KPPK. 

Aktgjykimi sht  mb shtetur n  prov  t  papranueshme dhe nuk jan  paraqitur arsye 
p r faktet vendimtare, nd rsa ato q  jan  parashtruar jan  n  kund rshtim me p rmba-
jtjen e shkresave t  l nd s, p rkat sisht me procesverbalin e shqyrtimit gjyq sor.

Nga arsyetimi

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore - Departamenti për Krime të Rënda Prishtinë, PKR-nr. 
4/2013, datë 08.04.2013, të akuzuarit A.Sh dhe D.U janë shpallur fajtorë për bashkëkryerje 
të veprës penale të rrëmbimit të parashikuar nga neni 194 par. 1, lidhur me nenin 31 të KPK, 
ndërsa i akuzuari A.Sh. edhe veprën penale të dhunimit të parashikuar nga neni 230 par. 1 të 
KPK dhe i akuzuari D.U. për veprën penale të dhunimit në ndihmë të parashikuar nga neni 
230 par. 1, lidhur me nenin 33 të KPK, për të cilat, pasi më parë u janë caktuar dënimet me 
burgim - të akuzuarit A.Sh. për veprën e parë penale me 4 (katër) vjet dhe për veprën e dytë 
me 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj, ndërsa të akuzuarit D.U, për veprën e parë me 2 (dy) vjet 
dhe për veprën e dytë me 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj, me zbatimin e dispozitave të nenit 71 
të KPK për shqiptimin e dënimit për vepra penale në bashkim, i ka gjykuar me dënime unike 
burgimi – të akuzuarin A.Sh. me 5 (pesë) vjet e 4 (katër) muaj dhe të akuzuarin D.U. me 3 (tri) 
vjet e 4 (katër) muaj, në kuadër të të cilave është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim - 
të akuzuarit A.Sh. nga data 08.10.2012 e tutje dhe të akuzuarit D.U. nga data 08.10.2012 gjerë 
në datën 08.04.2013. Të akuzuarit janë detyruar t’i paguajnë shpenzimet e procedurës penale 
sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe në emër të paushallit gjyqësor shumat prej nga 
100 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pasi aktgjykimi ta marrë formë të prerë. 

Kundër këtij aktgjykimi ankesa brenda afatit ligjor kanë paraqitur: prokurori i PTH Prishtinë, 
për shkak të sanksionit penal dh mbrojtësit e të akuzuarve, për të gjitha bazat ligjore. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me 
shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuara me dispozitat e nenit 
384 par. 1 nënpar. 12 të KPPK, ngase në të nuk përmban arsye për faktet vendimtare, kurse 
ato që janë paraqitur janë në kundërshtim me përmbajtjen e shkresave të lëndës, përkatësisht 
me procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor, ndërkaq edhe dispozitivi i aktgjykimit është kontra-
diktor në vetvete dhe me arsyet e dhëna në të, por mbështetet edhe në prova të papranueshme, 
shkelje këto të parashikuara në dispozitat e nenit 384 par. 1 nënpar. 8 të KPPK, që kushtëzuan 
anulimin e aktgjykimit të ankimuar.

Arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar nuk gjen mbështetje në shkresat e lëndës, konkretisht në 
procesverbalet e shqyrtimit gjyqësor të datave 25.02.2013, 20.03.2013 dhe 08.04.2013, ngase 
nuk janë nënshkruar far nga procesmbajtësi, kryetari i trupit gjykues dhe as nga palët e tjera 
të pranishme. Sipas dispozitave të nenit 317 par. 1 të KPPK, procesverbali i shqyrtimit gjyqë-
sor, shqyrtimit fillestar dhe shqyrtimit të dytë përfundohen me mbarimin e seancës dhe pastaj 
nënshkruhen nga procesmbajtësi, gjyqtari i vetëm përkatësisht kryetari i trupit gjykues dhe 
palët e pranishme dhe ai, konform dispozitave të nenit 318, përfshin tërë rrjedhën e seancës 
së shqyrtimit gjyqësor dhe njëherësh është burimi kryesor që shërben si dokument zyrtar për 
shkallën e dytë, me rastin e marrjes së vendimit për vërtetimin e pretendimeve ankimore. Në 
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rastin konkret, duke pasur parasysh se procesverbalet e seancave të shqyrtimeve gjyqësore 
nuk janë nënshkruar nga gjykata dhe as nga palët e pranishme, ato nuk mund të konsiderohen 
dokumente të vlefshme origjinale, nga të cilat do të vërtetohej rrjedha e shqyrtimit gjyqësor, 
prandaj edhe përmbajtja e aktgjykimit të ankimuar rezulton të mos ketë mbështetje në shkresa 
të lëndës, gjë që paraqet shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale, parashikuar 
nga neni 384 par. 1 nënpar. 12 të KPPK. Në rastin konkret. në këtë çështje penalo-juridike, po 
ashtu, nuk mund të konstatohet se aktgjykimi i përpiluar me shkrim është në përputhje me akt-
gjykimin e shpallur, gjë që parashikohet shprehimisht në dispozitat e nenit 370 par.1 të KPPK, 
ngase aktgjykimi i shpallur nga gjykata e shkallës së parë gjithashtu nuk është nënshkruar nga 
kryetari i trupit gjykues dhe procesmbajtësi, siç parashikohet me dispozitat e nenit 369 par. 2 
të KPPK. Si pasojë e shkeljeve në fjalë, edhe arsyet për faktet vendimtare të kësaj çështjeje 
penalo-juridike të paraqitura në arsyetim nuk gjejnë mbështetje në shkresat e lëndës, gjë që, 
po ashtu, paraqet shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga 
neni 384 par. 1 nënpar. 12 të KPPK. 

Përveç shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale të përmendura më sipër, kjo 
Gjykatë konstaton se, edhe sikur procesverbalet në fjalë të ishin përpiluar dhe nënshkruar në 
mënyrë të rregullt, aktgjykimi i ankimuar, megjithatë, përmban edhe shkelje të tjera thelbësore 
të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 nënpar. 8 të KPPK, 
sepse mbështetet edhe në prova të papranueshme, siç janë deklaratat e dëshmitares - të dëmtu-
arës L.Ll. të dhëna në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 25.02.2013, pastaj ato të dësh-
mitarit H.O, dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 20.03.2013 dhe dëshmitarit L.K, 
dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 20.03.2013, deklarata këto që të gjitha ishin 
marrë nga gjykata e shkallës së parë pa u respektuar dispozitat procedurale për dëgjimin e 
dëshmitarëve sipas nenit 125 par.1 të KPPK. Po ashtu, edhe deklaratat e të akuzuarve të dhëna 
në seancën e shqyrtimit gjyqësor janë prova të papranueshme, sepse deklarata e të akuzuarit 
A.Sh. e datës 20.03.2013 është marrë pa u respektuar dispozitat procedurale të marrjes në py-
etje të parashikuara nga nenet 345 dhe 346 të KPPK, lidhur me nenin 152 të KPPK, më saktë 
ai është marrë në pyetje pa u udhëzuar për të drejtat e tij procedurale, ndërsa deklarata e të 
akuzuarit D.U, dhënë në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 05.04.2013, është marrë 
duke mos u respektuar dispozitat në fjalë, përkatësisht atij i janë lexuar dispozitat procedurale 
për marrjen në pyetje të dëshmitarëve, duke i thënë ishte i obliguar ta fliste të vërtetën, pra 
krejtësisht në kundërshtim me të drejtat e të akuzuarit, që parashikohen sipas dispozitave të 
nenit 152 të KPPK.

Po ashtu, kjo Gjykatë gjen se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë edhe me shkelje thel-
bësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 nënpar. 12 të 
KPPK, sepse gjykata e shkallës së parë, në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar nuk ka dhënë 
arsye për faktet vendimtare, por vetëm ka paraqitur përmbajtjen e deklaratave të dëshmitarëve 
dhe të akuzuarve në tërësi ashtu siç kanë deklaruar në seancën e shqyrtimit gjyqësor – pra pa 
bërë vlerësimin e tyre përkitazi me faktet e vërtetuara, sidomos për veprimet inkriminuse të të 
akuzuarit D.U. në drejtim të veprës penale të ndihmës në kryerjen e veprës penale të dhunimit 
të parashikuar nga neni 230 par. 1, lidhur me nenin 33 të KPK. Përveç këtyre, aktgjykimi 
përmban edhe një kontradiktë evidente midis dispozitivit dhe arsyetimit, por edhe vetë arsye-
timi është në kundërshtim në vetvete e, po ashtu, edhe dispozitivi i aktgjykimit është kontra-
diktor në vetvete, shkelje këto që, të gjitha, me të drejtë vihen në dukje si të tilla nga mbrojtësit 
e të akuzuarve. 

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PAKR-nr.191/2013, dat  17.10.2013)
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PAKR-NR.422/2013

Ricil simi juridik nga bashk kryerje e vepr s penale vrasje e r nd  n  tentativ  e para-
shikuar nga neni 147 par. 3, lidhur me nenin 20 e 23 t  KPK, n  bashk kryerje t  vepr s 
penale vrasje n  tentativ  t  parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 20 e 23 t  KPK.

Ndryshohet aktgjykimi i shkall s s  par  p rkitazi me vendimin p r d nimin, k shtu q  
kjo Gjykat  p r bashk kryerje t  vepr s penale vrasje n  tentativ  t  parashikuar nga 
neni 146, lidhur me nenin 20 e 23 t  KPK, t  akuzuarit i shqipton d nimin me 2 vjet 
burgim. 

Nga arsyetimi

Me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut Prishtinë, P- nr.705/2011, datë 17.12.2012, i akuzuari 
A.M, është shpallur fajtor për bashkëkryerje të veprës penale të vrasjes së rëndë në tentativë 
të parashikuar nga neni 147 par. 3 , lidhur me nenin 20 e 23 të KPK, dhe është dënuar me 
4 (katër) vjet e 6 (gjashtë) muaj burgim, në të cilin i është llogaritur edhe koha e kaluar në 
paraburgim prej datës 20.05.2011 deri në datën 17.12.2012. I akuzuari është detyruar t’i pa-
guajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, dhe shumën 
prej 100 €, në emër të shumës së paushallit gjyqësor.  

Për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, i dëmtuari është udhëzuar në kontest të rregullt 
civil.

Kundër këtij aktgjykimi mbrojtësi i të akuzuarit A.M. ka paraqitur ankesë, për shkak të vër-
tetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vendimit për dënimin, me propozimin 
që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga akuza.  

Në lidhje me gjendjen faktike, Gjykata e Apelit vlerëson se, në rastin konkret, gjykata e 
shkallës së parë ka bërë shkelje të ligjit penal të parashikuar nga neni 385 par. 1 nënpar. 4 të 
KPPK, shkelje kjo që shqyrtohet sipas detyrës zyrtare, konfom dispozitave të nenit 394 të 
KPPK, ngase i ka zbatuar dispozitat ligjore të KPK që nuk ka mundur të zbatohen në rastin 
konkret, sepse, duke gjetur se gjykata e shkallës së parë faktet vendimtare i ka vërtetuar 
në mënyrë të drejtë dhe objektive, por duke marrë parasysh gjendjen e vërtetuar faktike të 
parashtruar në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar ku nuk rezulton që i akuzuari të ketë 
vepruar në mënyrë dinake apo mizore, atëherë, me zbatimin e drejtë të ligjit, është dashur të 
merret aktgjykim me një cilësim tjetër juridik të veprës penale, prandaj vendosi që aktgjy-
kimin e shkallës së parë ta ndryshojë përkitazi me cilësimin juridike të veprës penale, ashtu 
që veprimet inkriminuese të të akuzuarit i cilësoi si bashkëkryerje të vepër penale të vrasjes 
në tentativë të parashikuar nga neni 146, lidhur me nenin 20 e 23 të KPK. Në rastin konkret, 
sipas gjendjes së vërtetuar faktike, nuk mund të bëhet fjalë për mënyrën mizore të kryerjes së 
veprës penale, ngase i akuzuari, pasi më parë nis konfliktin fizik me të dëmtuarin, ndërkohë, 
pra në vijim të konfliktit, e godit me thikë atë, duke vepruar kështu aty për aty, që do të thotë 
se nuk mund të vërtetohet që qëllimi - dashja e të akuzuarit të ketë qenë ai që të dëmtuarit t’i 
shkaktojë dhimbje posaçërisht të mëdha fizike apo psikike, element ky qenësor për cilësimin 
e veprës penale të vrasjes në tentativë në vrasje mizore në tentativë, mbasi, po ashtu, nuk 
mund të vërtetohet që të dëmtuari t’i jenë shkaktuar dhimbje të mëdha të jashtëzakonshme, 
që të ishin ekstreme në krahasim me dhimbjet normale, gjë që kërkohet në këto raste, pra nuk 
është vërtetuar që dhimbjet në rastin konkret ta kenë tejkaluar intensitetin e dhimbjeve në 
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rastet normale, element ky tjetër që duhet të plotësohet në mënyrë kumulative me elementin 
e përmendur më lart, për të ekzistuar vepra penale e vrasjes së rëndë në tentativë, sipas para-
grafit 3 të nenit 147 të KPK. Po ashtu, nga gjendja faktike e vërtetuar nga gjykata e shkallës 
së parë nuk rezulton që i akuzuari të ketë vepruar në mënyrë dinake vetëm për shkak se të 
dëmtuarin e kishte goditur me thikë nga prapa, kur i dëmtuari tashmë kishte filluar të ikte 
nga vendi i ngjarjes, por konflikti fizik po vazhdonte ende dhe goditja me thikë nuk ka qenë 
e befasishme - e papritur, sepse i dëmtuari, përveç që ishte në konflikt e sipër fizik, ai, po 
ashtu, e kishte vënë re të akuzuarin që i ishte vënë pas dhe gjithashtu e kishte parë mirë kur 
po tentonte ta godiste me thikë, gjë që pastaj edhe e bën duke i dhënë goditjen. I gjithë ky 
përbënte një veprim kontinuel, pa elemente të dinakërisë apo sjelljes mashtruese, ndërsa as 
i dëmtuari, po ashtu, nuk ka qenë i privuar nga mundësia e reagimit ndaj sulmit, sepse ai ka 
parë sulmin e drejtpërdrejtë që po ndodhte, pra nuk mund të flitet për elemente të mashtrimit, 
përkatësisht të shfrytëzimit të besimit apo sinqeritetit të të dëmtuarit nga ana e të akuzuarit, 
para se të goditej me thikë prej tij që të mund të konstatohej që vepra penale në fjalë të jetë 
kryer në mënyrë dinake.

Duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënim, Gjykata Apelit gjen se pretendimet 
ankimore të mbrojtësit, po ashtu, janë pjesërisht të bazuara. Duke pasur parasysh cilësimin 
tjetër juridik të veprës penale, kjo Gjykatë ,me rastin e caktimit të llojit dhe masës së dënimit 
ndaj të akuzuarit, i vlerësoi të gjitha rrethanat relevante për matjen dënimit, duke i aprovuar 
kështu ato që ishin konstatuara dhe vlerësuar nga gjykata e shkallës së parë dhe duke marrë 
parasysh tani cilësimin tjetër juridik që iu bë veprës penale. të akuzuari, i shqiptoi dënimin 
me 2 (dy) vjet burgim, me bindjen se ky dënim tani është në përpjesëtim me rrezikshmërinë 
shoqërore të veprës penale, me përgjegjësinë penale të të akuzuarit, me të cilin, po ashtu, do 
të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar në nenin 41 të KPK.

( Gjykata e Apelit e Kosov s, PAKR-nr.422/2013, dat  14.02.2014) 

PAKR-NR. 123/2014

Vepra penale e vrasjes s  r nd  p r hakmarrje t  paskrupullt, parashikuar nga neni 149 
par. 9 t  KPK (179 par. 1 n npar. 1.8 t  KPRK), si element cil sues t  saj ka hakmarrjen 
e paskrupullt, e cila duket qartazi se n  rastin konkret nuk ka qen  n  p rpjes tim me 
t  keqen e p suar m  par  nga i akuzuari. 

Nga arsyetimi

Gjykata Themelore - Departamenti për Krime të Rënda Ferizaj, me aktgjykimin PKR-
nr.8/2013, datë 23.10.2013, e ka shpallur fajtor të akuzuarin A.K për veprën penale të vrasjes 
së rëndë të parashikuar nga neni 147 par. 1 nënpar. 9 të KPK dhe e ka gjykuar me 17 (shtatëm-
bëdhjetë) vjet burgim, në kuadër të të cilit i ka llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim 
prej datës 27.06.2009 e tutje. I akuzuari është detyruar t’i paguajë shpenzimet e procedurës 
penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, kurse në emër të shumës së paushallit gjy-
qësor, shumën prej 400 (katërqind) €, të gjitha në afat prej 30 ditësh, pasi aktgjykimi ta marrë 
formë të prerë. Nga i akuzuari është konfiskuar arma - pushka e gjuetisë “Double barrel”, 
kal.16 mm, me numër serik 36481, si mjet i kryerjes së veprës penale. 
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Të dëmtuarit, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, janë udhëzuar në kontest civil.
Kundër këtij aktgjykimi ankesa brenda afatit ligjor kanë paraqitur: prokurori i PTH Ferizaj 
dhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar, për shkak të vendimit për dënimin, kurse mbrojtësit e të 
akuzuarit për të gjitha bazat ankimore. 
    
Gjykata e Apelit, në procedurën ankimore, pasi shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje 
penalo-juridike, ekzaminoi aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të 
KPPK dhe vlerësoi pretendimet ankimore, gjeti se ankesa e prokurorit dhe ato të mbrojtësve 
të të akuzuarit nuk janë të bazuara, ngase aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje thel-
bësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par. 1 nënpar. 12 të 
KPPK, sepse dispozitivi i aktgjykimi është i qartë, i kuptueshëm dhe konkret, meqë në të 
është përfshirë koha e kryerjes së veprës penale e edhe momenti kritik para ngjarjes kryesore 
- vrasjes së të ndjerit, pastaj përmban fakte dhe rrethana të mjaftueshme edhe përkitazi me 
motivin e kryerjes së veprës penale. 

Në arsyetimin e aktgjykimit janë paraqitur arsye të duhura mbi të gjitha faktet vendimtare 
të kësaj çështjeje penalo-juridike; po ashtu, janë dhënë arsye të mjaftueshme faktike dhe 
juridike, të cilat, si të drejta dhe të ligjshme, i pranon edhe kjo Gjykatë. Gjykata e shkallës 
së parë, vlerësimin e provave e ka bërë në pajtim me dispozitat e nenit 361 par. 2 të KPPK, 
kurse për provat kontradiktore ka vepruar në përputhje me dispozitat e nenit 370 par. 7 të 
KPPK, duke paraqitur në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron 
si të provuara ose të pa provuara, duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore; pra, ajo ka 
bërë analizën e të gjitha provave të proceduara gjatë shqyrtimit gjyqësor, duke përfshirë këtu, 
përveç motivit të kryerjes së veprës penale, edhe dashjen e të akuzuarit, konkretisht edhe qël-
limin e tij për ta privuar nga jeta të ndjerin S.L. dhe, lidhur me to, ka paraqitur konkludimet e 
veta, të cilat, si të drejta, objektive dhe të ligjshme i pranon edhe kjo Gjykatë.

Prandaj, nga rrethanat e rastit konkret, në të cilat është zhvilluar ngjarja kritike dhe pikërisht 
fakti se i akuzuari e dinte që i ndjeri ndodhej në pyll, aty afër, pastaj vendi nga i cili ka shtënë 
i akuzuari, që ishte një vend me pamje të mirë në një gjatësi prej 60 m, rruga me drunj anash 
dhe në një largësi prej 18 m nga i ndjeri S.L. dhe duke i marrë parasysh raportet gjithmonë 
jo të mira familjare, sidomos faktin se herën e fundit, gjatë një loje, të akuzuarin e kishte 
rrahur vëllai i të ndjerit si dhe faktin se të ndjerin e qëllon me pushkë gjuetie që e kishte me 
vete në pjesë vitale të trupit, duke i shkaktuar plagët të rrezikshme për jetën – rezulton se tek 
i akuzuari ekziston elementi subjektiv i veprës penale, për të cilën është shpallur fajtor, pra 
qëndron fakti se veprimet konkrete inkriminuese i ka ndërmarrë me dashje, madje me dashje 
direkte - pra për ta privuar nga jeta të ndjerin. Prandaj, arsyet më të detajuara të paraqitura 
në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë, si të drejta 
dhe të ligjshme, i pranon në tërësi edhe kjo Gjykatë, sepse ato kanë mbështetje në provat e 
prezantuara në seancën e shqyrtimit gjyqësor, kështu që aktgjykimi i ankimuar përmban edhe 
arsye të mjaftueshme mbi të gjitha faktet vendimtare, kurse mbi një gjendje të tillë faktike të 
vërtetuar rezulton se janë zbatuar drejt edhe dispozitat e ligjit penal. Nga gjithë sa u tha më 
sipër, rrethanat në të cilat është zhvilluar ngjarja kritike, arsyet që i ka paraqitur gjykata e sh-
kallës së parë rezulton në mënyrë të qartë se është i drejtë përfundimi i gjykatës së shkallës së 
parë se në veprimet inkriminuese të të akuzuarit përmbushen të gjitha tiparet e veprës penale 
të vrasjes së rëndë të parashikuara nga neni 147 par. 1 nënpar. 9 të KPK. 

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PAKR-nr.123/2014, dat  25.03.2014)
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PAKR.NR.82/15
Ashp rsim i d nimit nga d nimi me burgim prej 8 vjet sh n  d nim me burgim prej 12 
vjet sh 

Nga arsyetimi

Gjykata Themelore – DKR në Gjilan, me aktgjykimin P.nr.142/09, datë 07.11.2014, e ka shpallur 
fajtor të akuzuarin R.Z. për veprën penale të vrasjes të parashikuar nga neni 146 të KPK, për të 
cilën e ka gjykuar me 8 (tetë) vjet burgim, në të cilin i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 
nga data 06.11.2007 deri më datën 11.09.2008 si dhe prej datës 12.02.2014 derisa, duke e detyruar 
t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogaris përfundimtare të gjykatës dhe, në emër të 
shumës së paushallit gjyqësor, shumën prej 50 (pesëdhjetë) €, të gjitha në afat prej 15 ditësh pasi 
aktgjykimi ta marrë formë të prerë.

Kundër këtij aktgjykimi, ankesa brenda afatit ligjor kanë paraqitur: Prokuroria Themelore – DKR 
Gjilan dhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar, për shkak të vendimit për dënimin, si dhe mbrojtësi i te 
akuzuarit, për të gjitha bazat ankimore. 

Gjykata e Apelit, pasi shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje penalo-juridike, ekzaminoi akt-
gjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPPK dhe vlerësoi pretendimet anki-
more, duke gjetur se aktgjykimi i ankimuar nuk përmban shkelje thelbësore të dispozitave të pro-
cedurës penale të pretenduara në ankesa dhe as shkelje të tjera, të cilat kjo Gjykatë i shqyrton edhe 
sipas detyrës zyrtare e të cilat do të kushtëzonin anulimin e aktgjykimit. Dispozitivi i aktgjykimit 
të ankimuar është i qartë, konkret dhe nuk përmban kundërthënie në vetvete e as me arsyetimin e 
tij. Në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar janë paraqitur arsye të mjaftueshme faktike dhe juri-
dike, të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë, duke vënë në dukje se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i 
konsideron të provuara ose të paprovuara, duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore konform 
dispozitave të nenit 370 par. 7 të KPPK. Gjykata e shkallës së parë ka bërë vlerësimin dhe analizën 
e të gjitha provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, duke i paraqitur lidhur me to përfun-
dime e veta, të cilat, si të drejta e të ligjshme, i pranon edhe kjo Gjykatë. 

Po ashtu, kjo Gjykatë gjeti se edhe gjendja faktike është vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë, 
prandaj, si të tillë, edhe e aprovoi.  

Duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit gjen se pretendimet 
ankimore të Prokurorisë dhe përfaqësuesve të palës së dëmtuar se dënimi i shqiptuar është i butë 
dhe jo në përpjesëtim me rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale, janë të bazuara, ndërsa ato të 
mbrojtësit të të akuzuarit nuk janë të bazuar.

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, gjykata e shkallës së parë në këtë çështje penalo – juridike i ka 
konstatuar drejt rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese, të cilat i ka gjetur tek i akuzuari, por ato nuk 
i ka vlerësuar realisht, sidomos faktin se i akuzuari ditën e ngjarjes e ka iniciuar konfliktin fizik, 
pastaj pasojën e shkaktuar - është fjalë pra për persona të moshës së mesme, sjelljen e të akuzuarit 
pas kryerjes së veprës penale, sepse ai qëndroi një kohë të gjatë në arrati dhe është lajmërua vetëm 
pasi ishte lëshuar urdhër-arresti nga Gjykata, prandaj, me vlerësimin real të rrethanave të konstat-
uara nga gjykata e shkallës së parë, po edhe të këtyre që i gjeti kjo Gjykatë, rezulton se dënimi i 
shqiptuar nga Gjykata e Apelit si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, është në harmoni me shkallën e 
rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale, me përgjegjësinë penale të të akuzuarit dhe me rrethanat 
e rastit konkret dhe se me dënimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar në me 
dispozitat e nenit 41 të KPK.

(Gjykata E Apelit E Kosov s, PAKR-nr.82/2015, dat  24.03.2015) 
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PAKR.NR.94/2015

Anulim i aktgjykimit t  gjykat s s  shkall s s  par  p r shkak t  shkeljeve thelb sore 
t  dispozitave te procedur s penale t  parashikuara nga neni 384 par. 1 n npar.12 t  
KPPK.

Nga arsyetimi

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore DKR – Prizren , P.nr.19/2014, datë 26.11.2014, janë 
shpallur fajtorë dhe janë dënuar: i akuzuari A.B, për vepër penale të vrasjes së rëndë, të para-
shikuar nga neni 147 par. 1 nënpar. 7 të KPK, me 20 (njëzet) vjet burgim dhe i akuzuari B.U, 
për veprën penale të ndihmës në kryerjen e veprës penale të parashikuar nga nenin 147 par 1 
nënpar. 7, lidhur me nenin 33 të KPK, me 11 (njëmbëdhjetë ) vjet burgim, të cilëve u është 
llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 03.01.2013 e derisa aktgjykimi të marrë 
formë të prerë, ndërsa i akuzuari Sh.A, me dënim me kusht, duke iu caktuar dënimi me 2 
(dy) vjet burgim, i cili nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 3 (tre) vjetësh nuk 
kryen ndonjë vepër tjetër penale. Të akuzuarit janë detyruar t’i paguajnë në mënyrë solidare 
shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, kurse në emër të 
paushallit gjyqësor shumat prej nga 200 (dyqind) euro, të gjitha në afat prej 15 ditësh, pasi 
aktgjykimi ta marrë formë të prerë. 

E dëmtuara A.U, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, është udhëzuar në procedurë 
kontestimore. 

Kundër këtij aktgjykimi ankesa kanë paraqitur PTH Prizren, për shkak të vendimit për dënim, 
dhe mbrojtësit e te akuzuarve mbi të gjitha bazat ankimore. 

Gjykata e Apelit, pasi i shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje penalo-juridike, ekzaminoi 
aktgjykimin e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPPK dhe i vlerësoi preten-
dimet e ngritura në ankesa dhe në përgjigjen ndaj ankesës, gjeti se aktgjykimi i ankimuar 
përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga dispozita 
e nenit 384 par. 1 nënpar.12 të KPPK, sepse dispozitivi i aktgjykimit është i pakuptueshëm, 
kundërthënës me vetë brendinë e ti, ndërsa në arsyetim nuk janë paraqitur arsye lidhur me 
faktet vendimtare dhe ato që janë paraqitur përmbajnë kundërthënie të konsiderueshme midis 
atyre që thuhet në arsyetim lidhur me përmbajtjen e shkresave të çështjes, të cilat aktgjykimin 
e ankimuar e bëjnë të paligjshëm, prandaj, si i tillë, ky duhet anuluar. 

Fillimisht duhet theksuar se aktgjykimi i ankimuar nuk është përpiluar konform dispozitës së nenit 370, 
lidhur me nenin 365 të KPPK, gjë që me të drejtë vihet në dukje edhe në ankesat e mbrojtësve të të 
akuzuarve A.B dhe B.U, ngase në dispozitiv nuk janë paraqitur fakte dhe rrethana që e përbëjnë figurën 
e veprës penale, përkatësisht fakte dhe rrethana nga të cilat varet zbatimi i dispozitave përkatëse të Kodit 
Penal. Në rastin konkret, përshkrimi faktik i figurës së veprës penale nuk përputhet me emërtimin ligjor 
të veprave, për të cilat të akuzuarit janë shpallur fajtorë, pastaj në arsyetimin e aktgjykimit gjykata e 
shkallës së parë nuk ka paraqitur arsye për faktet vendimtare, ndërsa ato që i ka paraqitur janë në kundër-
shtim të plotë me dispozitivin e tij, sikurse edhe me vetë brendinë e arsyetimit, gjë që përbën shkelje 
thelbësore të dispozitave të procedurës penale, të cilat me të drejtë vihen në dukje edhe në ankesat e 
mbrojtësve të të akuzuarve A. B. dhe B.U. dhe që kushtëzuan anulimin e aktgjykimit të ankimuar.



68

Kështu, ne rastin konkret, në këtë çështje penalo-juridike dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar 
është i paqarte, konfuz dhe juridikisht i papranueshëm, ngase në piken 1 të tij që ka të bëjë 
me të akuzuarin A.B., janë përshkruar elemente të veprës penale të rasteve të rënda të vjed-
hjes grabitqare apo të grabitjes të parashikuar nga neni 256 par. 2 të KPK dhe elemente të 
veprës penale të vrasjes së rëndë të parashikuar nga neni 147 par. 1 nënpar. 7 të KPK, ndërsa 
i akuzuari është shpallur fajtor për vepër penale të vrasjes së rëndë të parashikuar nga nenin 
147 par. 1 nënpar. 7 të KPK. 

Sipas pikës 1 të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar, gjykata e shkallës së parë e shpall 
fajtor të akuzuarin A.B për veprën penale të vrasjes së rëndë të parashikuar nga neni 147 
par. 1 nënpar. 7 të KPK, ndërsa në dispozitiv konstatohet “...në atë mënyrë që paraprakisht 
është marrë vesh me të akuzuarin B.U, për të plaçkitur pompën e benzinës-kabllot e bakrit, 
në mënyrë që me automjetin e të akuzuarit Sh.A, shkojnë deri te vendi i quajtur gurina....aty 
të akuzuarit A.B dhe B.U, dalin nga automjeti deri sa i akuzuari Sh.A, mbetet për të pritur 
sipas marrëveshjes me të akuzuarit A.B dhe B.U....”. Sikurse shihet, një përshkrim i tillë i 
veprimeve inkriminuse të të akuzuarit që përbejnë figurën e veprës penale, nuk përputhet 
me emërtimin ligjor të veprës penale për të cilën i akuzuari A.B shpallet fajtor, sepse një 
përshkrim i tillë më shumë i përgjigjet njërës nga trajtat e bashkëkryerjes së veprës panel të 
grabitjes dhe kjo për dy të akuzuarit. Dispozitivi në fjalë, po ashtu, është në kundërshtim edhe 
me vetë brendinë e tij, ngaqë, derisa në dispozitiv, kur përshkruhen veprimet inkriminuese të 
të akuzuarit, paraqiten elementet e veprës penale - raste të rënda të vjedhjes grabitqare apo të 
grabitjes, parashikuar nga nenin 256 par 2 të KPK, në hyrje të dispozitivit konstatohet: “sepse 
më datën 21.05.2008, rreth orës 1:00,... me dashje e me qëllim të përfitimit të dobisë pasur-
ore, ka privuar nga jeta tani të ndjerin S.U...”, që do të thotë se dispozitivi është kundërthënës 
në vetvete, ngase gjykata në fillim të tij nis me paraqitjen e elementeve të veprës penale të 
vrasjes së rëndë të parashikuar nga nenin 147 par. 1 nënpar. 7 të KPK, gjersa në vijim, siç 
u konstatua edhe më lart, vazhdohet me paraqitjen elementeve të veprës penale të grabitjes, 
konfuzion ky që vihet re edhe në vijim të dispozitivit, ku konstatohet se “pasi të akuzuarit 
nuk e gjejnë kabllon elektrike për të cilin kishin ardhur që ta vjedhin, i akuzuar B.U, vendos 
të kthehet dhe të mos vazhdojë me tutje, ndërsa i akuzuari A.B” (gjithnjë sipas përmbajtjes 
së dispozitivit,” vendos të shkoj në drejtim të pompës së benzinës me qëllim që ta plaçkit 
arkën e pompës në fjalë dhe kur i afrohet pompës ku ishte edhe rojtari – tani i ndjerë, nga 
një distancë e afërt nga oborri ka shtënë ne drejtim të tani të ndjerit S. U.”, që do të thotë se 
i akuzuari A.B, me qëllim të plaçkitjes së arkës, eliminon pengesat, në këtë raste të ndjerin 
S.U, duke privuar nga jeta, ndërsa gjykata, përkundër veprimeve inkriminuse të përshkuara 
në dispozitiv, e shpall fajtor të akuzuarin A.B. për vepër penale të vrasjes së rëndë të parashi-
kuar nga nenin 147 par 1 nënpar 7 të KPK, domethënë për vrasje të rëndë me qëllim të përfiti-
mit të dobisë pasurore, pra krejt në kundërshtim me figurën e veprës penale të përshkruar në 
dispozitiv. Shkelje pothuajse të njëjtë thelbësore të dispozitave të procedurës penale, gjykata 
e shkallës së parë ka bërë edhe në pikën 2 të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar, kur të 
akuzuarin B.U. e shpall fajtor për veprën penale të ndihmës në vrasjen e rëndë të parashikuar 
nga nenin 147 par. 1 nënpar. 7, lidhur me nenin 33 të KPK, ndërsa në dispozitiv, përkitazi 
me këtë të akuzuar, konstaton “... e ndihmon të akuzuarin A.B. në kryerjen e veprës penale 
të vrasje së rëndë nga nenin 147 par 1 nën par 7 të KPK, në atë mënyrë sipas marrëveshjes 
paraprake me të akuzuarin A.B.....”, ndërkaq në vijim të dispozitivit në fjalë, në rreshtin 9, 
konstaton “.... propozon që të kthehen, mirëpo i akuzuari A, refuzon, duke i thënë se nuk do 
të kthehet pa marrë diçka dhe ai vazhdon ndërsa ky kthehet prapa dhe, duke ecur, ka dëgjuar 
dy të shtëna nga arma dhe pas një kohe të shkurt dëgjon edhe hapat e të akuzuarit A..... me 
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ç’rast këta dy të akuzuare dhe i akuzuari Sh. largohen në drejtim të fshati Korishë”, çka do 
të thotë se këtu përmbajtja e dispozitivit nuk përputhet askund me emërtimin ligjor të veprës 
penale ndaj të akuzuarit B.U, sepse nga një përmbajtje e tillë nuk rezulton që i akuzuari B.U. 
ta ketë ndihmuar të akuzuarin A.B me çfarëdo veprimi inkriminues që ta privonte nga jeta 
të ndjerin S.U, por përkundrazi, sipas përshkrimit në dispozitiv që përbën figurën e veprës 
penale, në këtë rast për sa i përket të akuzuarit B.U, rezulton se i akuzuari nuk ka pranuar 
ta privojë nga jeta të ndjerin dhe, po ashtu, nga asnjë veprim inktriminues i përshkruar në 
dispozitiv nuk rezulton që i akuzuarita ketë ndihmuar në çfarëdo forme të akuzuarin A.B. për 
ta privuar nga jeta të ndjerin S.U. Dispozitivi në fjalë gjithashtu bëhet edhe me konfuz kur 
konstatohet: “Duke ikur nga Vendi i afrohet të akuzuarit B. dhe të dy largohen deri te vendi 
ku i priste i akuzuari Sh. me automjet, me ç’rast këta të dy dhe i akuzuari Sh. largohet në dre-
jtim të fshatit Korishë”, kështu që rezulton se i akuzuari A.B, pasi bashkohet me të akuzuarin 
B.U. e pastaj edhe me të akuzuarin Sh., largohen së bashku nga vendi ngjarjes, prandaj, sipas 
një përshkrimi të tillë, nuk rezulton se mund të bëhet fjalë për elemente të veprës penale të 
ndihmës në kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë të parashikuar nga nenin 147 par 1 
nën par 7 të KPK, por eventualisht për një vepër tjetër penale.

Aktgjykimit të ankimuar, po ashtu, i mungojnë arsyet për faktet vendimtare, ndërsa ato që 
janë dhënë janë në kundërshtim të plotë me provat dhe shkresat e tjera të lëndës; kështu, 
në faqen 12, kryeradha 4, konstatohet se “gjykata e ka vërtetuar gjendjen faktike në bazë 
të provave të procedura në seancën e shqyrtimit gjyqësor” dhe pastaj fillohet me paraqitjen 
e përmbajtjes së gjendjes faktike të vërtetuar (faqe 12, kryeradha 5), pra, gjykata e shkallës 
së parë edhe këtu, si në dispozitiv, i konstaton elementet e veprës penale raste të rënda të 
vjedhjes grabitqarë apo të grabitjes dhe elementet e veprës penale të vrasjes së rëndë të para-
shikuar nga nenin 147 par 1 nënpar. 7 të KPK, domethënë të vrasjes me qëllim të përfitimit të 
dobisë pasurore, gjë që edhe arsyetimin e bën konfuz, të paqartë dhe juridikisht i paqëndrue-
shëm. Pastaj në faqen 13, kryeradha 3 të arsyetimit konstatohet se ”gjendjen faktike në fjalë e 
ka vërtetur pjesërisht nga të akuzuarit, pastaj deklarata e dëshmitareve F.B, A.R dhe D.K dhe 
provave tjera materiale”, edhe pse nga deklaratat në fjalë, duke filluar nga ato të të akuzuarve 
dhe dëshmitarëve, por edhe nga provat materiale nuk rezulton të jetë vërtetuar gjendja faktike 
e përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, sidomos përkitazi me veprën penale të 
vrasjes së rëndë dhe ndihmës në kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë, për të cilat të 
akuzuarit janë shpallur fajtorë, ngase asnjëri nga të akuzuarit nuk pranon që ta ketë privuar 
nga jeta tani të ndjerin S.U., kurse sipas deklaratave të dëshmitarit – të akuzuarit Sh.A., që të 
dy të akuzuarit kanë poseduar armë dhe asnjeri dhe as tjetri nuk i kanë treguar të akuzuarit të 
tretë se cili kishte shtënë mbi të ndjerin, gjë që do të thotë se as gjendja faktike nuk rezulton të 
jetë e vërtetuar në mënyrë të plotë, sikurse pretendohet në aktgjykimin e ankimuar. Arsyetimi 
i aktgjykimit bëhet edhe më konfuz dhe bie edhe në kundërshtim me vetveten kur në faqen 
15, kryeradha 2, konstatohet se “gjykata është nisur nga teza e akuzës se në veprimet e të 
akuzuarit A.B dhe B.U, formohen elemente e veprës penale në bashkëkryerje, në atë mënyrë 
që ata së bashku kanë shkuar deri te pompa e benzinës e meqë nuk e kanë gjetur kabllon për të 
cilën kanë bërë plan ta marrin, i akuzuari A. thotë se nuk ka ndërmend të kthehet pa marr diç-
ka dhe me pushkë në dorë shkon deri te zyra e rojës, B. u largu nga ai vend, sepse nuk u pajtua 
me propozimin e A., me arsyetim se S. e ka kushëri, ashtu që A. nga një distancë prej dritares 
shtënë dy herë në drejtin tani të ndjerit dhe e vret”. Pra, tani nuk është e qartë nëse bëhet fjalë 
për veprën penale raste të rënda të vjedhjes grabitqare apo të grabitjes të parashikuar nga neni 
256 par 2 të KPK apo për bashkëkryerje të veprës penale të vrasjes së rëndë, ndërkaq sa i për-
ket veprës penal të vrasjes, një përshkrim i tillë rezulton të jetë krejtësisht në kundërshtim me 
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elemente e bashkëkryerjes së veprës penale të vrasjes. Në vijim të kryeradhës në fjalë, arsy-
etimi bëhet edhe më konfuz, kur gjykata e shkallës së parë, duk u përpjekur të japë arsye për 
ekzistimin e bashkëkryerjes, i paraqet kushtet që duhen plotësuar për ekzistimin e saj, duke 
përmendur kushtet objektive dhe subjektive dhe ekzistimin e elementeve të bashkëkryerjes, 
por pastaj, në fund të kësaj kryeradhe vlerëson se i akuzuari B.U nuk mund të jetë përgjegjës 
për pasoja më të rëndë, domethënë për veprën penale të vrasjes, veçse e konsideron atë fajtor 
për një formë tjetër të bashkëpunimit – për ndihmë në kryerjen e veprës penale, kështu që, 
për sa i përket të akuzuarit B.U., nuk është e qartë nëse bëhet fjalë për bashkëkryerje apo për 
një formë tjetër të bashkëpunimit. Edhe në vijim të kryeradhës në fjalë, kur paraqiten arsye 
për faktet vendimtare përkitazi me të akuzuarin B.U., gjykata paraqet fakte dhe rrethana që 
nuk kanë të bëjnë me bashkëkryerje, por as me ndonjë formë tjetër të bashkëpunimit – pra 
me ndihmë në kryerjen e veprës penale të vrasjes, ngase këtu bëhet fjalë për veprime që nuk 
përputhen me veprimet inkriminuse të këtij të akuzuari, të paraqitura në dispozitiv, të cilat do 
të mund të cilësoheshin si ndihmë në kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë të parashi-
kuara nga nenin 147 par. 1 nënpar 7, lidhur me nenin 33 të KPK. 

Nga arsyet e mësipërme rezulton se aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje thelbësore të 
dispozitave të procedurës penale, të cilat janë të lidhura ngushtë edhe me bazën ankimore 
- vërtetim i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike, ngase si pasojë e shkeljeve esneciale të 
dispozitave të procedurës penale të përmendura më lart, pa dyshim edhe gjendja faktike nuk 
është vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjë që ka çuar edhe në shkelje të ligjit penal në 
dëm të të akuzuarve, kur janë shpallur fajtorë për veprën penale të vrasjes së rëndë të para-
shikuar nga nenin 147 par 1 nën par 7 të KPK, përkatësisht për veprën penale të ndihmës në 
kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë të parashikuar nga nenin 147 par. 1 nënpar. 7, lid-
hur me nen 33 të KPK, për çka u desh që aktgjykimi i ankimuar të anulohet patjetër. Gjykata 
e Apelit, duke vepruar sipas detyrës zyrtare, aktgjykimin e ankimuar e anuloi edhe përkitazi 
me të akuzuarin Sh.A. për veprën penale të dhënies së ndihmës kryerësit pas kryerjes së ve-
prës penale të parashikuar nga nenin 305 par 3, lidhur me par 1 të KPK, sepse, pa u vërtetuar 
elementet e veprës panel përkitazi me të akuzuarit A.B dhe B.U, aktgjykimi i ankimuar nuk 
mund të qëndrojë as përkitazi me të akuzuarin Sh.A. lidhur me veprën penale të dhënies së 
ndihmës pas kryerjes së veprës penale të parashikuar nga neni 305 par3, lidhur me par 1 të 
KPK, ngaqë më parë duhet të vërtetohen elemente e veprës penale për dy të akuzuarit e parë, 
e pastaj të vendoset lidhur me veprën penale dhënia e ndihmës pas kryerjes së veprës penale 
që i ngarkohet të akuzuarit Sh.A.

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PAKR-nr. 94/2015, dat  17.04.2015)
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PAKR.NR.153/2016

Sipas nenit 69 par.1 t  KPRK, sendet e p rdorura apo t  destinuara p r kryerjen e 
vepr s penale ose sendet q  jan  rezultat i kryerjes s  vepr s penale, do t  konfiskohen. 
Sipas paragrafit 2 t  k tij neni, sendet mund t  konfiskohen edhe kur nuk jan  pron  
e kryer sit, n se kjo sht  n  dobi t  siguris  s  p rgjithshme ose p r arsye t  moralit, 
n se kjo nuk ndikon d msh m mbi t  drejtat e pal s s  tret  p r t  marr  nga kryer si 
kompensimin e far do d mi. Nd rkaq, sipas par. 3 t  k tij neni, me ligj mund t  p r-
caktohet marrja e detyrueshme e sendit.

Kur gjykata e shkall s s  par  e ka shpallur fajtor t  akuzuarin B.E p r vepr n penale 
t  parashikuar nga neni 273 par. 2, lidhur me nenin 31 dhe nenin 281 par.1 t  KPRK, 
por nuk ia ka shqiptuar d nimin plot sues - konfiskimin e drog s, ajo nuk e ka zbatuar 
drejt ligjin penal ngase, konform dispozit s s  m sip rme, n  rastin konkret sipas dis-
pozit s s  nenit 273 par. 5 t  KPRK, konfiskohen edhe substancat narkotike, substan-
cat psikotropike ose substancat analoge dhe mjetet p r prodhimin, shp rndarjen apo 
transportimin e tyre.

Nga arsyetimi

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore të DKR Prishtinë, PKR-nr.559/2014, datë 07.10.2015, 
i akuzuari B.E është shpallur fajtor për veprën penale të blerjes, posedimit, shpërndarjes dhe 
shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotropike dhe analoge, 
parashikuar nga neni 273 par.2, lidhur me nenin 31 dhe lidhur me nenin 281 par.1 të KPK 
dhe është dënuar me tri (3) vjet burgim dhe me gjobë prej 3000 euro, në të cilin dënim do t’i 
llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak prej datës 08.06.2014 deri 
më datën 13.05.2015. I akuzuari B.E. është obliguar t’ia paguajë shpenzimet e procedurës 
penale sipas llogarisë përfundimtare të kësaj Gjykate dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 
100 euro, të gjitha në afat prej 15 ditësh pasi aktgjykimi ta marrë formë të prerë. Ndërkaq, 
është refuzuar kërkesa e Prokurorisë për konfiskimin e autobusit “Setra” me targa 627 KS 
762, pronë e agjencisë “Erhan Trans”, i cili i është kthyer pronarit të saj.

I akuzuari Berat Fejza, konform nenit 364 par, 1 pika 1.3 të KPPK, është liruar nga aktakuza. 

Kundër aktgjykimit në afat ligjor ankesë kanë paraqitur:

• Prokuroria Themelore - DKR Prishtin , sa i p rket pjes s liruese t  aktgjykimit, 
p r shkak t  shkeljes s  ligjit penal, v rtetimit t  gabuar dhe jo t  plot  t  gjendjes 
faktike, vendimit p r sanksionin penal, dhe

• mbrojt si i t  akuzuarit p r shkak t  shkeljeve thelb sore t  dispozitave t  pro-
cedur s penale, shkeljes s  ligjit penal dhe v rtetimit t  gabuar dhe jo t  plot  t  
gjendjes faktike. 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit të llojit dhe masës 
së dënimit, i ka vlerësuar drejt dhe në mënyrë të plotë të gjitha rrethanat, siç parashikohet në 
dispozitat e nenit 73 të KPK, prandaj vlerëson se dënimi që i është shqiptuar të akuzuarit nga 
gjykata e shkallës së parë, është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të ve-
prës së kryer penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale te të akuzuarit, ndërsa pritet të ketë 
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ndikim në luftimin me sukses të këtij lloji të veprave penale, që janë shoqërisht të rrezikshme 
në vendin tonë, duke bërë që edhe të arrihet rehabilitimi i tij dhe të ndikohet te personat e tjerë 
që të mos kryejnë vepra penale, pra me dënimin e shqiptuar ndaj të akuzuarit do të arrihet në 
tërësi qëllimi i dënimit i parashikuar në nenin 41 të KPK.

Gjykata e Apelit, duke vepruar sipas detyrës zyrtare, ka konfiskuar substancat narkotike në pe-
shë prej 21852.49 gr. konform nenit 69 par. 1 të KPK, të cilat janë rezultat i kryerjes së veprës 
penale dhe ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë ka bërë lëshim kur të akuzuarit B.E, nuk 
i ka shqiptuar dënimin plotësues, sepse, sipas nenit 282 par. 1 të KPPK, sendet e paligjshme i 
nënshtrohen drejtpërdrejt konfiskimit, pa marrë parasysh gjetjet e gjyqtarit të vetëm apo trupit 
gjykues lidhur me fajësinë apo pafajësinë e të akuzuarit, ashtu që kjo Gjykatë e ndryshoi aktg-
jykimin si në dispozitiv të aktgjykimit. 

Gjykata e Apelit vlerëson se pretendimet ankimore të Prokurorisë nuk janë të bazuara, sepse 
gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, bazuar 
në provat e administruara dhe të vlerësuara nga gjykata e shkallës se parë, të cilat i pranon 
edhe kjo Gjykatë, se është vërtetuar që në veprimet e të akuzuarit nuk qëndrojnë elementet 
e veprës penale, për të cilën i akuzuari është akuzuar nga Prokuroria Themelore Prishtinë, se 
me provat e administruara nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën 
është akuzuar, prandaj gjykata e shkallës së parë e ka zbatuar drejt ligjin penal duke liruar nga 
akuza të akuzuarin, sepse nuk është vërtetuar që ai ta ketë kryer veprën penale për të cilën është 
akuzuar. 

(Gjykata E Apelit E Kosov s, PAKR-nr.153/16, dat  15.04.2016)

PAKR-NR.630/15 

Nuk mund t  trajtohen si rrethana r nduese rrezikshm ria shoq rore e vepr s penale, pa-
soja e shkaktuar dhe dashja p r kryerjen e saj, ngase jan  elemente t  vepr s penale, kan  
ndikim me rastin e matjes s  d nimit, por kurrsesi nuk mund t  trajtohen si r nduese. 

Nga arsyetimi

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore – DKR Pejë, PKR-nr.224/2015, datë 29.10.2015, i akuzuari 
B.A. është shpallur fajtor për veprën penale të vrasjes të parashikuar nga neni 178 të KPRK, për të 
cilën i është caktuar dënim me 13 (trembëdhjetë) vjet burgim, dhe për veprën penale të mbajtjes në 
pronësi, në kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve të parashikuar nga neni 374 par.1 të 
KPRK, për të cilën i është caktuar dënimi me 1 (një) viti burgim, ndërsa konform nenit 80 të KPK, 
është gjykuar me dënim unik burgimi prej 13 (trembëdhjetë) vjet e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin i 
llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 23.04.2015 e tutje. Nga i akuzuari është konfiskuar 
revolja e tipit “TT”, kalibër 7.62 mm, me numër serik 54401, si mjet i kryerjes së veprës penale. I 
akuzuari është obliguar t’ia paguajë gjykatës shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 100 
€ dhe, në emër të paushallit gjyqësor, shumën prej 50€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pasi 
aktgjykimi ta marrë formë të prerë. Familja e të ndjerit, si palë e dëmtuar, për realizimin e kërkesës 
pasurore-juridike është udhëzuar në kontest të rregullt civil.
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Në procedurën ankimore, lidhur e ankesën e përfaqësuesit të palës së dëmtuar dhe atë të 
mbrojtësit të të akuzuarit, të paraqitura përkitazi me vendimin për dënim, ky aktgjykim u 
vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.630/15, datë 22.01.2016, 

Në ankesën e përfaqësuesit të palës së dëmtuar pretendohet se dënimi që i është shqiptuar të 
akuzuarit është i ulët dhe nuk është në përpjesëtim me shkallën e përgjegjësisë penale të kry-
erësit dhe me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore e me pasojën e shkaktuar nga vepra penale, 
se gjykata nuk i ka vlerësuar drejt rrethanat rënduese, që ekzistojnë në rastin konkret - se i 
akuzuari e ka vrarë djalin e axhës, se është rast i rëndë për familjen e dëmtuar me pasoja të 
paparashikueshme për të afërmit dhe familjen, se një dënim më lartë do të ishte më racional 
dhe i logjikshëm për veprën penale të vrasjes në familjes, se ka ekzistuar dashja për kryerjen 
e veprës penale, se i akuzuari, pas kryerjes se vrasjes, kthehet gjakftohtë në shtëpi dhe gjoja 
e thërret policinë, gjë që vërteton se vrasja ka qenë e planifikuar, ndërsa të gjitha këto dësh-
mojnë se i akuzuari e ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë të cilësuar si vrasje dinake, 
parashikuar nga neni 179 par.1 pika 1.4 të KPRK, se dënimi i shqiptuar është i ulët dhe me 
një dënim të tillë nuk mund të arrihet qëllimi i dënimit. Ndërkaq, mbrojtësi i të akuzuarit 
pretendon në ankesë se dënimi i shqiptuar të akuzuarit është i lartë, se gjykata e shkallës së 
parë, me rastin e shqiptimit të dënimit, si rrethanë lehtësuese e ka marrë vetëm pranimin e 
fajësisë, pa i vlerësuar edhe rrethanat e tjera lehtësuese, se është hera e parë që ka rënë ndesh 
me ligjin, se është familjar dhe babë i tre fëmijëve, se i ka kërkuar falje familjes së dëmtuar, 
por si rrethana rënduese gjykata e ka marrë rrezikshmërinë shoqërore të veprës e penale, e 
cila është objekt i akuzës dhe moshën e re të ndjerit .

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, pretendimet e përfaqësuesit të autorizuar 
të palës se dëmtuar se dënimi i shqiptuar është i butë dhe pretendimet e mbrojtësit të të 
akuzuarit se dënimi është i ashpër, janë të pabazuara.

Gjykata e shkallës së parë, me rastin e caktimit të dënimit, i ka pasur parasysh rrethanat le-
htësuese dhe rënduese, kështu që të akuzuarit B. A., si rrethanë lehtësuese ia ka konsidruar 
pranimin e fajësisë, kurse si rrethanë rënduese faktin se viktima ka qenë i ri në moshë – 24 
vjeç. Përfaqësuesi i autorizuari i palës së dëmtuarit nuk thekson në ankesë asnjë rrethanë 
konkrete, e cila do të ndikonte që të akuzuarit t’i shqiptohet një dënim më i rëndë nga ai që 
i është shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë. Pretendimet e përfaqësuesit të autorizuar të 
palës së dëmtuar se gjykata e shkallës së parë nuk ka marrë parasysh rrezikshmërinë sho-
qërore të veprës, pasojën e shkaktuar, se ka ekzistuar dashja për kryerjen e veprës penale, 
se është rast i rëndë për familjen e dëmtuar, se i akuzuari, pas vrasjes, kthehet gjakftohtë në 
shtëpi, nuk janë rrethana të cilat të akuzuarit do të mund t’i merreshin parasysh si rrethana 
rënduese, sepse rrezikshmëria shoqërore bën që vepra të përcaktohet si vepër penale, ndërsa 
pasoja e shkaktuar te vrasja është elementi i veprës penale, prandaj nuk mund të konsiderohet 
si rrethanë rënduese, se dashja e të akuzuarit është kusht për përgjegjësinë penale, vrasja me 
gjakftohtësi nuk është vërtetuar, ndërsa pretendimi se i akuzuari ka kryer veprën penale të 
vrasjes së rëndë të cilësuar si vrasje dinake, është pretendim që tejkalon të drejtat e të dëmtu-
arit për të paraqitur ankesë, sepse në ketë rast ankesë mund të paraqet vetëm për shkak të ven-
dimit për dënim, por jo edhe për cilësimin ligjor që ka bërë prokurori, meqenëse përfaqësuesi 
i autorizuar i të dëmtuarit në ankesë nuk ka përmendur asnjë rrethanë konkrete rënduese.

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, gjykata e shkallës së parë, me rastin e cak-
timit të dënimit, i ka pasur parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese, kështu që të akuzuarit 
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B.A, si rrethanë lehtësuese ia ka njohur pranimin e fajësisë, kurse si rrethanë rënduese e ka 
trajtuar faktin se viktima ka qenë në moshë të re (24 vjeç). Po ashtu, kjo Gjykatë vlerëson 
se gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar drejt se rrezikshmëria shoqërore ka bërë që vepra 
të përcaktohet si vepër penale, se pasoja e shkaktuar te vrasja është elementi i veprës pe-
nale dhe, si e tillë, nuk mund të merret si rrethanë rënduese ndaj të akuzuarit, se dashja e të 
akuzuarit është kusht për përgjegjësi penale, se vrasja me gjakftohtësi nuk është vërtetuar, 
ndërsa pretendimi se i akuzuari ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë të cilësuar si vrasje 
dinake, është pretendim që tejkalon të drejtat e të dëmtuarit për të paraqitur ankesë, sepse 
në ketë rast ai mund të paraqesë ankesë vetëm për shkak të vendimit për dënim, por jo edhe 
për cilësimin ligjor që ka bërë prokurori, kjo gjykatë gjen se pretendimi se dënimi i shqiptuar 
është I butë, është i pabazuar.

Kjo Gjykatë e pranon si lehtësuese rrethanën që ka pasur parasysh gjykata e shkallës se 
parë me rastin e caktimit të dënimit - se i akuzuari ka pranuar fajësinë, që përfshin në vete 
ndërgjegjësimin e të akuzuarit se ka privuar nga jeta një person - pendimin e tij për veprën 
e kryer, kurse si dhe rrethanë rënduese privimin nga jeta të një të riu të moshës 24 vjeç. Për 
arsyet e mësipërme, kjo Gjykatë gjeti se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit B.A. është në 
përpjesëtim me shkallës e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale për të cilën është shpal-
lur fajtor dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit. Kjo Gjykatë i pranon vlerë-
simet e gjykatës së shkallës së parë se dënimi i shqiptuar është në funksion të parandalimit të 
kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, të rehabilitimit të tij dhe do të ndikojë 
edhe te personat e tjerë që të mos kryejnë vepra penale, pra me dënimin e shqiptuar ndaj të 
akuzuarit do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar në nenin 41 të KPK. 

(Gjykata e apelit e Kosov s, PAKR.630/15, dat  22.01.2016)

PAKR.NR.504/2015

Kur gjykata e shkall s s  par  e ka shpallur fajtor t  akuzuarin I.H p r vepr n penale t  
parashikuar nga neni 273 par. 1, lidhur me nenin 281 par.1 pika 1.9 t  KPRK dhe e ka 
gjykuar me 8 vjet burgim dhe me gjob  prej 3.000 euro, me rastin e matjes s  d nimit 
nuk e ka vler suar drejt pranimin e faj sis , si rrethan  ve an risht leht suese. 

Nga arsyetimi

Gjykata Themelore e DKR Mitrovicë, me aktgjykimin P.nr.80/2014, datë 14.10.2015, të e ka 
shpallur fajtor akuzuarin I.H. për veprën penale të blerjes, posedimit, shpërndarjes dhe shitjes 
së paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotropike dhe analoge, parashikuar nga neni 
273 par.2, në lidhje me nenin 281 par.1 pika 1.9 të KPK, për të cilën e ka gjykuar me prej 8 
(tetë) vjet burgim dhe me gjobë prej 3000 (tre mijë) euro, në të cilin i është llogaritur edhe 
koha e kaluar në paraburgim nga data 20.07.2014, derisa aktgjykimi të marrë formë të prerë.
Të akuzuarit i është shqiptuar dënimi plotësues – konfiskimi i substancave narkotike të llojit 
kanabis (marihuanë), me peshë të përgjithshme prej 11.674.09 gram. 

Në procedurën ankimore të zhvilluar lidhur me ankesën e të akuzuarit dhe atë të mbrojtësit 
të tij, ky aktgjykim u ndryshuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.
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nr.504/2015, datë 01.12.2015, ashtu që të akuzuarit për veprën penale për të cilën është shpal-
lur fajtor, e gjykoi me 4 (katër) vjet burgim dhe me gjobë prej 2.000 (dymijë) €, kurse në 
dënimin me burgim i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 24.01.2014 e tutje. 

Mbrojtësi i të akuzuarit dhe vetë i akuzuari pretendojnë në ankesa se aktgjykimi i ankimuar 
përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale. I akuzuari pretendon se dis-
pozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim me arsyetimin, se në aktgjykim nuk thuhet se cilat 
fakte kanë qenë vendimtare për marrjen e aktgjykimit, përse është pranuar cilësimi juridik 
sipas aktakuzës dhe cilave prova u është besuar; se vetëm fakti se substanca narkotike ka 
qenë e paketuar, nuk do të thotë se i akuzuari kishte pasur për qëllim edhe shpërndarjen dhe 
shitjen e saj. Po ashtu, mbrojtësi i të akuzuarit dhe i akuzuari pretendojnë në ankesat e tyre 
se dënimi i shqiptuar nga gjykata e shkallës se parë është i ashpër, sepse, sipas tyre, gjykata 
e shkallës së parë si rrethanë lehtësuese do të duhej ta merrte parasysh pranimin e fajësisë 
nga i akuzuari, pastaj rrethanat se më parë nuk ka qenë i dënuar, se është familjar dhe babë 
i 6 fëmijëve, se është penduar për kryerjen e veprës penale, se ka qenë korrekt në sjellje si 
gjatë shqyrtimit gjyqësor, ashtu edhe gjatë kohës se qëndrimit në paraburgim dhe se, ndonëse 
gjykata i ka pasur të gjitha këto rrethana lehtësuese, nuk i ka zbatuar dispozitat për zbutjen 
e dënimit të parashikuara nga nenet 75 dhe 76 të KPRK, që të akuzuarit t’ia shqiptonte një 
dënim më të butë, me të cilin mund të arrihet qëllimi i dënimit.

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë nuk i ka vlerësuar drejt rrethanat 
rënduese dhe lehtësuese, të cilat do të ndikonin në marrjen e një vendimi të drejtë, si pasojë 
mosvlerësimit të rrethanave lehtësuese të cilat qëndrojnë në anën e të akuzuarit, i cili e ka 
pranuar fajësinë, gjë që nënkupton pendimin e thellë të tij, premtimin se në ardhmen nuk do 
të kryejë vepra të tilla penale, se është familjar - baba i 6 fëmijëve dhe se më parë nuk ka rënë 
ndesh me ligjin.

Vlerësimet e këtilla të rrethanave relevante për matjen e dënimit i pranon edhe kjo Gjykatë 
dhe gjen se, në praninë e tyre, ka vend për shqiptimin e një dënimi më të butë. Mirëpo rre-
thanat e konstatuara rënduese, përkatësisht intensiteti i rrezikshmërisë shoqërore të veprës se 
kryer penale nuk ka mundur të konsiderohej si e tillë nga gjykata e shkallës se parë, meqë 
është element i veprës penale i përfshirë në vetë veprën.

Gjykata e Apelit, duke i pasur parasysh të gjitha rrethana e përmendura në aktgjykimin e 
ankimuar, duke i vlerësuar rrethanat rënduese dhe ato lehtësuese në pajtim me neni 73 të 
KPRK, të cilat u përmendën më sipër, ia zbuti dënimin të akuzuarit dhe i shqiptoi dënimin 
me 4 (katër) vjet burgim dhe dënimin me gjobë 2.000 (dy mijë) €, me bindjen se ky është në 
përpjesëtim me peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit 
dhe se me të do të arrihet qëllimi i dënimit i parashikuar në nenin 41 të KPRK. 

(Gjykata E Apelit E Kosov s, PAKR-nr.504/2015, dat  1.12.2015) 
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EULEX

PAKR 52/14 

Ndryshimi i pjes s liruese t  aktgjykimit t  gjykat s s  shkall s s  par  p rkitazi me ven-
dimin p r d nim dhe i pjes s gjykuese lidhur me pranueshm rin  e provave, d nimin 
plot sues – ndalimin e ushtrimit t  profesionit dhe konfiskmimin e dobis  pasurore t  
fituar me kryerje t  vepr s penale. 

Nga arsyetimi

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), me aktakuzën e ndryshuar PPS 02/09, 
datë 22 mars 2013, të akuzuarit: L.D, A.D, S.H, I.B. dhe S.D i ka akuzuar për veprat penale: 

• Pika1. - Trafikim me njerëz, parashikuar nga neni 139 të Kodit të Përkohshëm Penal të 
Kosovës (KPPK), e dënueshme me burgim prej dy deri në dymbëdhjetë vjet, e kryer në 
bashkëkryerje, (23 i KPPK), kundër të pandehurve L. D., A. D. dhe S. H.. 

• Pika 2.- Krim i organizuar, parashikuar nga neni 274, par. 3 tëi KPPK, e dënueshme me 
gjobë deri në 500 000 € dhe me burgim prej 7 (shtatë) deri në 20 (njëzet) vjet, e kryer në 
bashkëkryerje, sipas nenit 23 të KPPK, kundër të pandehurit L. D..

• Pika 3.- Krim i organizuar, parashikuar nga neni 274, par. 1 të KPPK, e dënueshme me 
gjobë deri në 250 000 € dhe me burgim prej së paku 7 (shtatë) vjetësh, kundër të pande-
hurve A. D. dhe S. H.. 

• Pika7.- Lëndim i rëndë trupor, parashikuar nga neni 154 i KPPK, e dënueshme me bur-
gim prej 1 deri në 10 vjet apo me nenin tjetër 5 - vepër e dënueshme me burgim prej 6 
muaj deri në 3 vjet, ose me nenin tjetër 1 (4) - vepër e dënueshme me burgim prej 6 muaj 
deri në 5 vjet, e kryer në bashkëkryerje, sipas nenit 23 të KPPK, kundër të pandehurve 
L. D., S. H., I. B. dhe S. D.

Gjykata Themelore Prishtinë, me aktgjykimin P 309/10 dhe 340/10, datë 29 prill 2013, ka 
vendosur:

Të pandehurit L. D. dhe A. D. i ka shpallur fajtorë në pikën 1 - për veprën penale trafikim me 
njerëz, parashikuar nga neni 139 i KPK, e kryer në bashkëkryerje (Neni 23 KPK), 

• Pika 1. Vepra penale trafikim me njerëz, parashikuar nga neni 139 i KPK, e kryer në 
bashkëkryerje (neni 23 i KPK), ndaj të pandehurit S. H. është ricilësuar si mundësim 
nga pakujdesia e veprës penale të trafikimit, parashikuar nga neni 139, par. 4 të KPK dhe 
është refuzuar.

• Pika 2. I pandehuri L. D. është shpallur fajtor për kryerje të veprës penale të krimit të 
organizuar, parashikuar nga neni 274, par. 3 të KPK.

• Pika 3. I pandehuri A. D. është shpallur fajtor për kryerje të veprës penale të krimit të 
organizuar, parashikuar nga neni 274, par. 1 të KPK.

I pandehuri S. H. është liruar nga pika 3 - vepra penale e krimit të organizuar, parashikuar 
nga neni 274, par. 1 të KPK.

• Pika 4. Vepra penale ushtrim i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore, parashikuar nga 
neni 221, par. 1 të KPK, e kryer në bashkëkryerje (neni 23 i KPK), kundër të pandehurve 
L. D., D. J., I. B., S. D. dhe S. H. është refuzuar. 
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• Pika 5. Vepra penale shpërdorim i pozitës ose i autoritetit zyrtar, parashikuar nga 
neni339, par. 1 tëKPK, ndaj të pandehurit D. J. është ri-cilësuar lidhur me veprën shpër-
dorim i pozitës ose i autoritetit zyrtar, parashikuar nga neni 339, par. 3 të KPK dhe është 
refuzuar. 

• Pika 6. I pandehuri I. R. është liruar nga akuza për veprën penale shpërdorim i pozitës 
ose i autoritetit zyrtar, parashikuar nga neni 339, par. 1 të KPK. 

• Pika 7. Vepra penale lëndim i rëndë trupor, parashikuar nga neni 154, par. 4 të KPK, 
kundër të pandehurit L. D., është refuzuar.

I pandehuri A. D. është liruar nga akuza sipas pikës 7. Për veprën penale lëndim i rëndë trupor, 
parashikuar nga neni 154, par. 1, nënpar. 2 të KPK, e kryer në bashkëkryerje (neni 23 KPK). 

Vepra penale (sipas pikës 7) lëndim i rëndë trupor, e kryer në bashkëkryerje, ndaj të pandehu-
rve S. H., I. B. dhe S. D. është ricilësuar sipas nenit 154, par. 1, nënpar. 2 të KPK.

• Pika 8. Vepra penale e mashtrimit, parashikuar nga neni 261 i KPK, ndaj të pandehurve 
L. D. dhe A. D., është refuzuar. 

• 
• Pika 9. Vepra penale falsifikim i dokumenteve, parashikuar nga neni 332, par. 1 të KPK, 

ndaj të pandehurve L. D. dhe A. D., është refuzuar. 
• 
• Pika 10. Vepra penale falsifikim i dokumenteve zyrtare, parashikuar nga neni 348 i KPK, 

ndaj të pandehurit I. R., është refuzuar.

Për veprat e mësipërme i ka shqiptuar dënimet si më poshtë:

I pandehuri L. D. është dënuar me 8 (tetë) vjet burgim dhe me gjobë prej 10.000 (dhjetë mijë) 
eurosh. Përveç kësaj atij i është ndaluar ta ushtrojë profesionin e urologut në kohëzgjatje prej 
2 (dy) vjetësh, duke filluar nga dita kur aktgjykimi ta ketë marrë formën e prerë; 

I pandehuri A. D. është dënuar me 7 (shtatë) vjet e 3 (tre) muaj burgim dhe me gjobë prej 
10.000 (dhjetë mijë) eurosh;

I pandehuri S. H. është dënuar me 3 (tre) vjet burgim. Përveç kësaj, atij i është ndaluar ta 
ushtrojë profesionin e anesteziologut në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, duke filluar nga dita kur 
aktgjykimi ta ketë marrë formën e prerë;

Të pandehurit S. D. dhe I. B. janë dënuar me nga 1 (një) vit burgim me kusht, i cili nuk do të 
ekzekutohet, në qoftë se të pandehurit nuk kryejnë ndonjë vepër tjetër penale gjatë periudhës 
kohore prej 2 vjetësh. 

Secilës nga palët e dëmtuara Ë1, Ë2, Ë3, PM, DS, AK si dhe Y. A. i është ndarë kompensim 
i pjesshëm për dëmet psikologjike dhe ato fizike të shkaktuara gjatë heqjes së veshkës, në 
shumën prej 15,000 (pesëmbëdhjetë mijë) eurosh), nga L. D. dhe A. D., të cilat do t’iu pa-
guhen jo më vonë sesa 6 (gjashtë) muaj nga dita kur aktgjykimi ta ketë marrë formën e prerë. 
Një aktvendim i posaçëm është marrë lidhur me konfiskimin e hapësirave të klinikës Medicus.

Kundër aktgjykimit të ankimuar në afat ligjor kanë paraqitur ankesa PSRK, për shkak të 
vendimit mbi dënimin, dhe mbrojtësit e të akuzuarve, për shkak të të gjitha bazave ankimore.



78

Gjykata e Apelit e Kosovës ka vendosur që aktgjykimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, 
P 309/10 & 340/10, datë 29 prill 2013, ta ndryshojë si më poshtë: 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore të Prishtinës, P 309/10 & 340/10, datë 29 prill 2013, ndry-
shohet si më poshtë: 

I.B, dhe S.D lirohen për Pikën 7. 

Kolegji konstaton se, duke qenë se disa prej provave të konfiskuara në Klinikën Medicus janë 
të papranueshme, nuk ka prova të mjaftueshme për të provuar përtej dyshimit të arsyeshëm se 
të pandehurit I. B dhe S. D kanë qenë aq drejtpërdrejt të përfshirë në procedurat në Klinikën 
Medicus dhe në operacionet specifike të veshkave, sa të kenë qenë në dijeni se po e dobëso-
nin në mënyrë të përhershme dhe substanciale një organ të një personi tjetër, në vend se ta 
kryenin profesionin e tyre mjekësor të kujdesit ndaj pacientëve në fjalë. 

L. D shpallet fajtor për bashkëkryerje të veprës sipas pikës 2, lidhur me pikën 1. A. D dhe S. 
H, shpallen fajtorë për bashkëkryerje të veprës sipas pikës 3, lidhur me pikën 1. 

Kolegji konstaton se është provuar përtej dyshimit të arsyeshëm se prej ose rreth datës ... janar 
2008 deri më 4 nëntor 2008, Dr. L. D, në cilësinë e kirurgut të transplantimit dhe të pronarit 
të Klinikës Medicus, A. D, në cilësinë e drejtorit/menaxherit të Klinikës Medicus, Dr. S.H, në 
cilësinë e anesteziologut kryesor, së bashku me bashkë-konspiratorë, kanë angazhuar, kanë 
transportuar, kanë transferuar, kanë strehuar dhe kanë pranuar shtatë (7) persona nga shtetet 
e huaja në Kosovë, me qëllim të heqjes së organeve të tyre (veshkave) në Klinikën Medicus.

Dhuruesit kanë qenë të gjitha viktima të abuzimit të pozitës së tyre të ndjeshme, për shkak 
të rrethanave jashtëzakonisht të vështira financiare të tyre, dhe në disa raste, po ashtu, edhe 
viktima të shtrëngimit, mashtrimit dhe / apo hileve. Grupi i organizuar kriminal, duke i kryer 
këto krime, ka qenë grup i strukturuar i përbërë nga tre a më shumë persona, duke përfshirë 
këtu personat L.D, A.D, S.H, e të tjerë. Grupi në fjalë ka ekzistuar për së paku disa muaj gjatë 
vitit 2008 dhe nuk është formuar rastësisht për kryerje të menjëhershme të ndonjë vepre. 
Grupi është formuar me synim të kryerjes në vazhdimësi të një a më shumë krimeve të rënda, 
në veçanti të trafikimit të personave me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të 
dobisë financiare apo të ndonjë dobie tjetër pasurore, përmes heqjes së organeve (veshkave) 
dhe transplantimit të tyre te pranuesit, të cilët kishin paguar shuma të mëdha parash për këto 
veshka. 

Provat rreth shtatë (7) transplantimeve janë të mbështetura drejtpërdrejt në dëshmitë e vik-
timave (gjashtë dhurues të veshkave kanë dëshmuar gjatë shqyrtimit gjyqësor, ndërsa një 
dhurues i veshkës ka dëshmuar gjatë fazës së procedurës paraprake), dhe, po ashtu, edhe në 
prova të tjera. Për shtatëmbëdhjetë (17) transplantimet e tjera të veshkave, të cilat fillimisht 
janë provuar nga Gjykata Themelore, kolegji konstaton se nuk ka prova të mjaftueshme se 
transplantimet në fjalë kanë ndodhur, duke parë se provat të cilat janë siguruar drejtpërdrejt 
përmes bastisjes së kryer, siç janë librat dhe dokumentet e tjera të klinikës në fjalë, janë prova 
të papranueshme, ndërsa nuk ka prova të tjera të mjaftueshme në dispozicion lidhur me datën 
e saktë të operacioneve të tjera të pohuara të transplantimit si dhe të të dhënave personale të 
dhuruesve dhe pranuesve në fjalë. 
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L.D dënohet me tetë (8) vjet burgim dhe me gjobë prej 10,000 (dhjetëmijë) eurosh. A.D, 
dënohet me tetë (8) vjet burgim dhe me gjobë prej 2,500 (dymijë e pesëqind) eurosh. S.H, i 
dënohet me pesë (5) vjet burgim dhe me gjobë prej 2,500 (dymijë e pesëqind) eurosh. 

L.D, i ndalohet ushtrimi i profesionit të urologut në kohëzgjatje prej dy (2) vjetësh, duke 
filluar nga dita e vuajtjes së plotë të dënimit me burgim. S.H. i ndalohet ushtrimi i profesionit 
të anesteziologut në kohëzgjatje prej një (1) viti, duke filluar nga dita e vuajtjes së plotë të 
dënimit me burgim.

(Gjykata e Apelit e Kosov s- EULEX-i PAKR 52/14, dat  24.03. 2015)

AKR.NR.440/13 

Ndryshimi i aktgjykimit t  gjykat s s  shkall s s  par  p r shkak t  mosllogaritjes n  
d nimin e shqiptuar t  koh s s  kaluar n  paraburgim. 
 
Nga arsyetimi

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), me aktakuzën e ndryshuar Hep. Nr. 
65/2002 të datës 30 qershor 2003, të kufizuar në pikën 8 të aktakuzës dhe në ngjarjet që kanë 
të bëjnë vetëm me kampin në Llapashticë, ka akuzuar të pandehurit L.G, N.M dhe R.M, për 
këto vepra penale, të ndjekura penalisht ex officio: krime lufte kundër popullsisë civile, në 
veçanti, trajtim çnjerëzor, shkaktim i vuajtjeve të mëdha apo cenim i integritetit trupor ose 
i shëndetit, zbatim i masave të frikësimit, terrorit dhe torturës, parashikuar nga neni 142 i 
Kodit Penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (“Gazeta zyrtare e RSFJ”, nr. 
44, datë 8 tetor 1976) (KPRSFJ), lidhur me nenet 22, 24 26 dhe 30 të KPRSFJ. 

Gjykata Themelore e Prishtinës, me aktgjykimin P 448/2012, datë 7 qershor 2013, të pande-
hurit L.G., N.M. dhe R.M. i ka shpallur fajtorë për krime lufte kundër popullsisë civile, në 
veçanti, trajtim çnjerëzor, shkaktim i vuajtjeve të mëdha apo cenim i integritetit trupor ose 
i shëndetit, zbatim i masave të frikësimit, terrorit dhe torturës, parashikuar nga neni 142 i 
Kodit Penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (“Gazeta Zyrtare e RSFJ”, 
nr. 44, datë 8 tetor 1976) (KPRSFJ), lidhur me nenet 22, 24, 26 dhe 30 të KPRSFJ dhe i ka 
gjykuar: të akuzuarin L.G. ,në bazë të pikës 8, me 5 (pesë) vjet burgim, të akuzuarin N.M., në 
bazë të pikës 8, me 3 (tre) vjet burgim dhe të akuzuarin R.M., në bazë të pikës 8, me 4 (katër) 
vjet burgim. Në përputhje me nenin 48, paragrafin 2 të KPRSFJ dhe me nenin 357, paragrafin 
5 të LPP, janë përcaktuar këto dënime unike: L.G. do ta vuajë dënimin unik në bazë të pikave 
5, 8 dhe 14 prej 6 (gjashtë) vjet burgim; N.M. do ta vuajë dënimin unik në bazë të pikave 5 
dhe 8 prej 3 (tre) vjet burgim; R.M. do ta vuajë dënimin unik në bazë të pikave 5 dhe 8 prej 
4 (katër) vjet burgim. 

Ne procedurë ankimore, Gjykata e Apelit e ka ndryshuar aktgjykimin e ankimuar dhe ka 
vendosur:

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore të Prishtinës, P 448/2012, datë 7 qershor 2013, ndryshohet 
si në dispozitiv. Koha e kaluar në paraburgim nga të pandehurit L.G. dhe R.M. do të llogaritet 
në vuajtje të dënimit si në vijim: Në bazë të nenit 50 §1 të Kodit Penal të Republikës Social-
iste Federative të Jugosllavisë, koha e kaluar në paraburgim nga i pandehuri L.G. nga data 28 
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janar 2002 deri më 23 korrik 2005 si dhe nga data 3 tetor 2009 deri më 9 qershor 2010 do të 
llogaritet në vuajtje të dënimit. Në bazë të nenit 50 §1 të Kodit Penal të Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë, koha e kaluar në paraburgim nga i pandehuri R.M. nga data 11 
gusht 2002 deri më 23 korrik 2005 do të llogaritet në vuajtje të dënimit. 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore të Prishtinës, P 448/2012, datë 7 qershor 2013, ndryshohet 
ex officio në pjesën e dispozitivit. Koha e kaluar në paraburgim nga i pandehuri N.M. do të 
llogaritet në vuajtje të dënimit si në vijim: Në bazë të nenit 50 §1 të Kodit Penal të Republikës 
Socialiste Federative të Jugosllavisë, koha e kaluar në paraburgim nga i pandehuri N.M. nga 
data 28 janar 2002 deri më 23 korrik 2005 do të llogaritet në vuajtje të dënimit.

Gjykata Themelore e Prishtinës, me aktgjykimin e saj P 448/2012, datës 7 qershor 2013, nuk 
e ka përfshirë në dispozitiv kohën e kaluar në paraburgim, e cila duhet të llogaritet në vuajtje 
të dënimit. Prandaj, Kolegji e ndryshoi rrjedhimisht aktgjykimin, duke llogaritur kohën e 
kaluar në paraburgim në vuajtje të dënimit në përputhje me nenin 50 par. 1 të Kodit Penal të 
Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. 

Pjesa tjetër e aktgjykimit vërtetohet:

Kolegji është i bindur se Gjykata Themelore e ka vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë 
gjendjen faktike. Kolegji konstaton se ekzistojnë prova të mjaftueshme për ta provuar, përtej 
dyshimit të arsyeshëm, se të pandehurit janë fajtorë për krime të luftës kundër popullsisë 
civile, në veçanti për trajtim çnjerëzor, vuajtje të jashtëzakonshme apo shkelje të integritetit 
trupor dhe shëndetësor, zbatim të masave të frikësimit dhe terrorit dhe torturë, parashikuar 
nga neni 142 i Kodit Penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (KP të RSFJ), 
lidhur me nenet 22, 24, 26 dhe 30 të KP të RSFJ, për shkak se nga tetori i vitit 1998 deri në 
prillin e vonë të vitit 1999, L.G, N.M dhe R. M, me përgjegjësi mbikëqyrëse dhe personale, 
duke vepruar në bashkëpunim me individë të tjerë të paidentifikuar dhe në bazë të ndërmar-
rjes së përbashkët – sa i përket ndërmarrjes së përbashkët, ajo tashmë është vërtetuar nga 
Gjykata Supreme (aktgjykimi Ap. Kz. Nr. 89/2010, datë 26 janar 2011).

(Gjykata e Apelit e Kosov s- EULEX-i, PAKR.nr.440/13, dat  11 August 2015)

PAKR.NR.229/15
Kur Gjykata e shkall s s  par  t  akuzuarin … e ka shpallur fajtor p r vepr n penale 
grabitje n  tentative, parashikuar nga neni 329 par.5 lidhur me nenin 28 t  KPRK, edhe 
pse ka qen  I akuzuar p r vepr n penale vrasje e r nd  n  tentativ , parashikuar nga 
neni 147, par. 7 t  Kodit t  P rkohsh m Penal t  Kosov s (KPPK), gjykata e shkall s 
s  dyt  ka qen  e lidhur me parimin reformatio in peius (ndalimi I ndryshimit- jo m  
r nd  p r t  akuzuarin), p r shkak se prokurori nuk ka b r  ankes  p rkitazi me cil -
simin juridik t  vepr s penale. 

Nga arsyetimi

Prokuroria Themelore Mitrovicë - Deparatmenti për Krime të Rënda, e ka akuzuar të pande-
hurin S.P. për veprën penale vrasje e rëndë në tentativë, parashikuar nga neni 147, par. 7 të 
Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (KPPK) dhe për veprën penale mbajtje në pronësi, në 
kontroll, në posedim ose në shfrytëzim të paautorizuar të armëve, parashikuar nga neni 328, 
par. 2 të KPPK.
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Gjykata Themelore Mitrovicë, me aktgjykimin, P.nr.33/13, datë 8 dhjetor 2014, të pandehu-
rin e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me 10 (dhjetë) vjet burgim për veprën penale grabitje 
e rëndë në tentativë, parashikuar nga neni 329 par. 5, lidhur me nenin 28 të KPRK.

I pandehuri kishte qëlluar me armë zjarri nga afërsia, duke drejtuar atë në pjesën e prapme të 
kokës së palës së dëmtuar. I pandehuri prandaj – më së paku me dashje eventuale – ka qëlluar 
mbi palën e dëmtuar. Fakti se pala e dëmtuar ka mbijetuar ka qenë vetëm rrethanë e fatit, 
ngase plaga e shkaktuar në kokë nga arma e zjarrit, në veçanti ajo nga afërsia, në shumicën 
e rasteve është plagë fatale. I pandehuri duhet dhe është dashur të jetë në dijeni rreth kësaj. 
I pandehuri prandaj ka pasur – më së paku dashje eventuale – për ta privuar nga jeta palën e 
dëmtuar. Vetëm pasi e kishte qëlluar duke e lënë për të vdekur palën e dëmtuar, i pandehuri e 
kishte përvetësuar në mënyrë të kundërligjshme automjetin, të cilin kishte qenë duke drejtuar 
i dëmtuari, duke përfituar në këtë mënyrë dobi pasurore. 

Veprimet e përshkruar më lart si dhe dashja (më së paku eventuale) i plotësojnë të gjitha 
elementet e veprës penale të vrasjes së rëndë në tentativë, prandaj vepra penale në fjalë është 
dashur të cilësohet si e tillë, pra vrasje e rëndë në tentativë. 

Megjithatë, pasi që Gjykata Themelore e ka ricilësuar veprën e provuar penale si grabitje e 
rëndë në tentativë, ndërsa prokurori nuk e ka apeluar vendimin e Gjykatës Themelore, Gjyka-
ta e Apelit nuk mund ta ricilësojë këtë vepër penale në dëm të të pandehurit, siç përcaktohet 
me nenin 395 të KPP-ës.

Kolegji I Gjykatës së Apelit konstaton se, edhe pse Gjykata Themelore nuk i kishte adresuar 
në aktgjykimin e saj të gjitha rrethanat lehtësuese, nuk ka rrethana posaçërisht lehtësuese të 
cilat indikojnë që qëllimi i dënimit mund të arrihet me caktimin e një dënimi më të butë sesa 
dënimi i shqiptuar nga Gjykata Themelore. Dënimi unik prej 10 (dhjetë) vjetësh burgim i 
shqiptuar nga Gjykata Themelore është në proporcional dhe pasqyron dënim të drejtë, kur i 
kemi parasysh rrethanat e këtij rasti.

(Gjykata e Apelit e Kosov s - EULEX-i, PAKR.nr.229/15,dat  30 n ntor 2015)
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PAKR 397/14
Besueshm ria e d shmitarit dhe ligji m  i favorsh m

Nga arsyetimi

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), me aktakuzën PPS 85/2013, ngritur 
më 25 shtator 2013, ka akuzuar të pandehurin I.R. për veprat penale: krime të luftës kundër 
popullsisë civile, sipas neneve 22 dhe 142 të Kodit Penal të Republikës Socialiste Federative 
të Jugosllavisë (KP të RSFJ), aktualisht të sanksionuar me nenet 31 dhe 152 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës (KP).

Gjykata Themelore e Prishtinës, me aktgjykimin PKR 955/13, datë 12 shkurt 2014, e ka shpal-
lur fajtor të pandehurin I.R. dhe e ka dënuar me 8 (tetë) vjet burgim.

Sipas pikëpamjes së kolegjit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Gjykata Themelore vjen në 
konkluzionin logjik gjatë vlerësimit të provave. Kolegji e aprovon sit ë drejt dhe të ligjshëm 
qëndrimin juridik të Gjykatës Themelore dhe nuk konstaton asnjë kundërthënie në qëndrimin 
e Gjykatës Themelore në fjalë.

Sa u përket mospërputhjeve dhe kundërthënieve në deklaratat e dëshmitarëve, të cilat kanë të 
bëjnë me atë se çfarë rrobash ka pasur të veshura i pandehuri në fjalë, kolegji konsideron se 
rrobat e sakta e të pandehurit janë një çështje më pak e rëndësishme, që mund të shpjegohet 
me perceptimin e pasaktë apo me vështirësi me kujtesën, gjë që nuk ndikon në besueshmërinë 
e deklaratave si tërësi. Në veçanti, duke pasur parasysh faktin se grupi i kryerësve ka qenë i 
përbërë nga shumë persona si dhe faktin që një a më shumë persona të atij grupi kanë pasur 
mundësi të kenë të veshura rroba të përziera, duke ndikuar kështu në sjelljen ndërmend të 
dëshmitarit se çfarë kanë qenë saktësisht rrobat në fjalë. Është pikërisht ky aspekti pse kolegji 
konstaton se mospërputhjet dhe kundërthëniet në deklaratat e dëshmitarëve janë mospërputh-
je të pranueshme. Për këtë arsye, kolegji mendon se mospërputhjet në fjalë nuk e pakësojnë 
besueshmërinë dhe kredibilitetin e provave në deklaratat e dëshmitarit, lidhur me njohjen dhe 
identifikimin e të pandehurit.

Gjykata e Apelit e Kosovës, sipas detyrës zyrtare (ex officio), e ka ndryshuar aktgjykimin e 
Gjykatës Themelore të Prishtinës, PKR 955/13, datë 12 shkurt 2014, lidhur me çështjen e zbati-
mit të ligjit më të favorshëm për të pandehurin. Kolegji i Gjykatës së Apelit ka vënë në dukje se 
Rregullorja e UNMIK-ut 1999/24 e kishte shfuqizuar dënimin me vdekje pa e zëvendësuar atë 
me 40 vjet burgim, gjë që ishte sjellë më vonë me Rregulloren 2000/59 të UNMIK-ut - nenin 
1.6 të saj. Për këtë arsye, ligji më i favorshëm është ligji që ka qenë në fuqi midis datës 10 
qershor 1999 dhe datës 27 tetor 2000. Kohëzgjatja e dënimit në lëndën në fjalë është dënimi 
me burgim prej 5 deri në 15 vjet, siç përshkruhet me KP të RSFJ. Gjykata Themelore, duke 
vendosur që ligji i zbatueshëm për dënimin përcakton dënim me burgim nga 5 deri në 40 vjet, 
ka bërë lajthim juridik, i cili duhet patjetër të korrigjohet. Kolegji i Apelit e ka ulur dënimin në 
fjalë në 6 (gjashtë) vjet burgim me qëllim të pasqyrimit të dënimit maksimal të përcaktuar në 
ligj, i cili është shumë më i ulët sesa dënimi të cilin trupi gjykues e ka marrë parasysh kur e ka 
shqiptuar dënimin me 8 (tetë) vjet burg.

(Gjykata e Apelit e Kosov s- EULEX-i, PAKR.nr.397/14, dat  24 mars 2015)
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PAKR.NR.134/2013

Nuk mund t  b het fjal  p r vepr n penale t  vrasjes s  r nd , parashikuar nga neni 
147 par. 1 n npar. 4, kur vihet n  rrezik jeta e nj  personi tjet r dhe, me at  rast, me 
dashje v  n  rrezik jet n e nj  e m  shum  personave, dashja e t  akuzuarit n  raste t  
tilla duhet t  ket  shkaktuar dy pasoja - privimin nga jeta t  nj rit person dhe v nien 
n  rrezik t  personave t  tjer , t  cil t kan  qen  af r personit t  privuar nga jeta, p r 
arsye se nuk ekziston rrezikshm ria konkrete e nj  a m  shum  personave, t  cil t kan  
qen  af r personit q  sht  privuar nga jeta.

N  rastet kur nj  person, me dashje q  ta privoj  nga jeta personin tjet r dhe kur nuk 
e privon nga jeta at , por nj  person t  tret , i cili ishte af r personit t  dyt , nuk mund 
t  merret se vepra penale sht  kryer nga pakujdesia, sepse kemi t  b jm  me aberatio 
ictus, me dashjen e t  akuzuarit q , duke marr  n  shenj  nj  person, e q llon nj  per-
son tjet r q  gjendet n  af rsi, nuk kemi t  b jm  me vepr n e kryer nga pakujdesia 
dhe vepra penale e kryer ndaj personit t  tret , me t  cil n sht  privuar nga jeta, sht  
kryer me dashje eventuale.

Nga arsyetimi

Gjykata e Apelit - duke shqyrtuar ankesën e përbashkët të mbrojtësit të të akuzuarit D.K., 
konform dispozitës së nenit 394 par. 1 të KPP të Kosovës, në të cilën pretendohet se është 
shkelur ligji penal lidhur me dashjen (dolus) e të akuzuarit D., për shkak të veprës penale 
për të cilën është shpallur fajtor, se personi niset ta kryejë një vepër penale në lidhje me një 
person të caktuar, por veprimi i tij dështon dhe dëmi bie mbi një person tjetër – konstatoi se 
dashja transferohet dhe kryhet kundër atij personi tjetër. Në këtë rast, gjykata e shkallës së 
parë gjen se dashja e D.K. për ta privuar nga jeta të akuzuarin F, ka kaluar tek i ndjeri K.I. 
Dhe, sipas pretendimeve ankimore të mbrojtësve të akuzuarit, duke u nisur nga fakti se i 
akuzuari D. nuk ka ditur për askënd dhe se nuk ka parë askënd prapa në veturë – ku ka qenë 
i ulur i ndjeri K dhe fakti se i akuzuari D, me të ndjerin K, fare nuk janë njohur para ngjarjes 
kritike, dashja e D. për vrasjen e Kreshnikut, nuk mund as të mendohet.

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet e këtilla ankimore janë të pabazuara për 
faktin se këtu kemi të bëjmë me dashje gjenerale (dolus generalis) dhe nga kjo rrjedh se i nd-
jeri K., si person i tretë, nuk kishte pasur asnjëherë mosmarrëveshje me të akuzuarin D. i cili 
kishte raporte të këqija me të akuzuarin F. që ishte i akuzuar për veprën penale të vrasjes në 
tentativë, ndaj vëllait të tij, V.K, dhe ishte shpallur fajtor për këtë vepër penale, ndërkaq me të 
ndjerin nuk kishte pasur kurrfarë mosmarrëveshje, por gjykata ka ardhur në përfundimin se, 
me gjithë këtë fakt, në veprimet e të akuzuarit formohen elementet qenësore të veprës penale 
të vrasjes, për shkak se i akuzuari D. ka pasur dashje direkte, duke vepruar dhe duke shkrepur 
me armë ndaj të akuzuarit F, me qëllim që ta privojë nga jeta, duke shkrepur tetë predha, njëra 
prej të cilave e ka qëlluar të ndjerin Kreshnik, me të cilin nuk kishte pasur asnjë mosmar-
rëveshje dhe i cili, në rastin e çështjes penale, është person i tretë (aberatio ictus), ndërkaq 
nga gjendja faktike e vërtetuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë rrjedh se i akuzuari D. 
ka vepruar me dashje direkte për ta privuar nga jeta të akuzuarin F., i cili ka qenë në ulësen 
e pasme të taxi “Njaci”, ku kishte qenë i ulur edhe i ndjeri Kreshnik, i cili qëllohet me një 
predhë nga tetë predhat e shkrepura. Nga kjo rrjedh se i akuzuari D. ka qenë i vetëdijshëm se, 
duke shkrepur predha me revolen e tij “Cervena Zastava”, M-57 dhe duke ditur se ku ndodhej 
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i ulur i ndjeri K., mund të shkaktohej pasoja e ndaluar dhe , pavarësisht nga kjo, shkrep tetë 
plumba me revolen e tij, njëri nga të cilët shpon dritaren e pasme të anës së djathtë të veturës 
taxi “Njaci” dhe e qëllon të ndjerin K., duke e privuar nga jeta, kështu që, si pasojë e gjak-
derdhjes për shkak të lëndimit të aortës dhe mushkërive nga plaga e shkaktuar me armë zjarri, 
ai ndërron jetë në spitalin regjional të Pejës. Në veprimet e të akuzuarit tani kemi të bëjmë me 
dashje eventuale, sepse, duke ditur se i ndjeri K ishte i ulur në pjesën e pasme të taxi “Njaci”, 
ai ka qenë i vetëdijshëm se mund të shkaktohen pasoja, kështu që në këtë çështje penale, si 
pasojë e veprimit të tij, në fakt edhe ka ndodhur privimi i jetës së të ndjerit K.

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nga përshkrimi faktik i veprës penale, që është objekti 
i aktgjykimit të ankimuar dhe që përshkruhet në pikën 1. të dispozitivit të tij, domethënë të 
veprës penale të vrasjes së rëndë, parashikuar nga neni 147 par. 4 të KP të Kosovës, rrjedh se 
për ekzistimin e kësaj vepre penale, si element cilësues duhet të jetë ai që, me rastin e privimit 
nga jeta, i akuzuari ta ketë vënë me dashje në rrezik jetën e një ose më shumë personave të 
tjerë. Nga përshkrimi faktik dhe arsyetimi i aktgjykimit fare nuk vihet në dyshim se i akuzuari 
D, duke shtënë me revolen “Cervena Zastava”, M-57, në drejtim të të akuzuarit F.G. e për 
ta privuar nga jeta atë dhe, pas shkrepjes së tetë plumbave, njëri nga të cilët shpoi dritaren e 
pasme të anës së djathtë të pasagjerëve të veturës taxi “Njaci” dhe e qëlloi të ndjerin Kreshnik 
Isufaj, të cilin edhe e privoi nga jeta. Nuk është kontestuese se në veturë, në atë moment, ishin 
edhe M.G, D.K dhe A.P, mirëpo, në rastin konkret, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nga 
përshkrimi i këtillë faktik rrjedh se i akuzuari D., me veprimin të cilin e kishte ndërmarrë me 
dashje, do të duhej të kishte shkaktuar dy pasoja - privimin nga jeta të një personi, në rastin 
konkret ky është i ndjeri K, dhe vënien në rrezik të M.G, D.K dhe A.P, të cilët ndodheshin në 
veturën e pasagjerëve, por, siç rrjedh nga shkresat e lëndës, vënia në rrezik e jetës së tyre nuk 
është vërtetuar, sepse mjeti i përdorur nga i akuzuari - revolja, e cila mund të kontrollohet 
gjatë shkrepjes, kështu që, në mungesë të rrezikshmërisë konkrete për t’u cilësuar si vrasje 
e rëndë, siç e ka cilësuar gjykata e shkallës së parë, pra në mungesë të këtij elementi kualifi-
kues, kjo Gjykatë veprimet e të akuzuarit D. i cilësoi në kuadër të veprës penale të vrasjes të 
parashikuar nga neni 146 i KP të Kosovës, për të cilën edhe e shpalli fajtor. 

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PAKR.nr.134/2013, dat  )

PAKR.NR.565/2015

Anulimi I aktgjykimit p r shkak t  shkeljeve thelb sore t  dispozitave t  procedur s 
penale, shkeljes s  ligjit penal dhe v rtetimit t  gabuar t  gjendjes faktike, p r arsye se 
nuk mund t  shihet q  vepra penale e dhunimit e parashikuar nga neni 193 par.2 n n-
par.1 e 3 t  KPK, t  jet  kryer me forc  apo pa p lqimin e s  d mtuar s apo q  kemi t  
b jm  me person t  pambrojtur.

Nga arsyetimi

Gjykata e Apelit, duke vepruar konform nenit 394 par.1 të KPP, lidhur me ankesat e paraqi-
tura dhe sipas detyrës zyrtare, vlerësoi se dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është i pak-
uptueshëm dhe në kundërthënie në vetvete dhe me arsyet paraqitura në të. Aktgjykimi është 
i paqartë, sepse gjykata nuk jep arsye të qarta lidhur me faktet vendimtare, ndërsa ekzistojnë 
kundërthënie ndërmjet asaj që paraqitet në arsyetimin e aktgjykimit lidhur me përmbajtjen e 
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shkresave dhe të procesverbaleve dhe deklarimeve të dhëna në procedurë. Sipas vlerësimit të 
Gjykatës së Apelit, dispozitivi është i paqartë dhe i pakuptueshëm dhe nuk përmban arsye të 
mjaftueshme për faktet vendimtare që kanë të bëjnë me veprën penale për të cilën i akuzuari 
është shpallur fajtor, domethënë gjykata e shkallës së parë nuk bën një vlerësim të drejtë të 
provave të administruara në shqyrtimin gjyqësor, ndërsa aktgjykimin nuk e përpilon në paj-
tim me dispozitën e nenit 361 pa. 1 dhe 2. të KPP.

Nga përshkrimi faktik i dispozitivit të aktgjykimit del se i akuzuari P.S. ka kryer aktin seksual 
pa pëlqimin e të dëmtuarës S.M, përkatësisht se i akuzuari P.S. ia kishte hequr asaj me forcë 
veshjet intime dhe ia kishte mbyllur gojën me dorë ia mbyllë gojën, por në dispoztiv nuk 
kemi fare përshkrimin që e dëmtuara S të jetë person i pambrojtur dhe që siguria e saj të jetë 
vënë në rrezik. 

Nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor dhe marrja në pyetje e të dëmtuarës S. M. rezulton 
se, mbasi ajo kishte hyrë në veturën e markës “Golf 2” të të akuzuarit, me të mbërritur në një 
rrugë dytësore, e dëmtuara S i heq vullnetarisht pjesët e epërme të rrobave në mënyrë që i 
akuzuari vetëm ta puthte dhe ta ledhatonte, por në këtë drejtim gjykata nuk jep asnjë sqarim, 
veçse e pranon akuzën e ndryshuar të Prokurorisë së Shtetit, si të tillë, edhe pse aktgjykimi 
duhet të mbështetet vetëm në faktet dhe provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor, duke 
mos bërë asnjë sqarim lidhur me atë se a ishte kryer vepra penale pa pëlqimin e të dëmtuarës, 
edhe pse ajo pranon vetë se kishte zhveshur pjesët e epërme të rrobave dhe se kishte hyrë 
vetë në automjetin “Golf 2”. Nga kjo rezulton se gjykata e shkallës së parë nuk ka nxjerrë 
konkludim të drejtë lidhur me atë se a ishte kryer akti seksual ndaj të dëmtuarës pa pëlqimin 
e saj dhe nëse ishte përdorur forca ose jo. Po ashtu, gjykata në aktgjykimin e saj nuk paraqet 
asnjë fakte vendimtar nëse e dëmtuara është person i pambrojtur dhe nëse ishte vënë ose jo 
në pikëpyetje siguria e saj, ndonëse vetë e dëmtuara, siç del nga shkresat e lëndës, pranon se 
i akuzuari e kishte kthyer me automobil të dëmtuarën dhe e kishte lënë në rrugë, në lagjen 
“Dardania”, afër shtëpisë së dajave të saj, ku pastaj ishte takuar me motrën e vet, N., dhe me 
djalin e dajës, B.

Nga kjo që u tha më lart del se gjykata e shkallës së parë aktgjykimin e saj nuk e mbështet në 
faktet dhe provat e nxjerra në shqyrtimin gjyqësor dhe përshkrimin e dispozitivit të aktgjyki-
mit e aprovon ashtu siç është paraqitur në objektin e akuzës së ndryshuar, ndërsa dispozitivi i 
aktgjykimit, në përshkrimin e tij, nuk përputhet fare me cilësimin ligjor të veprës penale, për 
të cilin i akuzuari është shpallur fajtor, gjë që bën që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 
të përmbajë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 
384 par.1, nënpar. 1.12, në lidhje me nenin 370 par. 6 dhe 7 të KPP.

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, edhe gjendja faktike nuk është vërtetuar drejt dhe në 
mënyrë të plotë dhe këtë e pretendon edhe ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit. Nuk është kon-
testuese se i akuzuari P.S. ishte njohur edhe më herët me të dëmtuarën S, përmes shokut të tij, 
B.O., por me emrin I. Nuk është kontestuese se e dëmtuara S., pasi ishte takuar me të akuzuarin, 
kishte hyrë vullnetarisht në automobilin e tij, kishin ndalua në një rrugë dytësore dhe i akuzuari 
kishte kërkuar nga e dëmtuara të zhvishej për të pasur marrëdhënie seksuale, kurse e dëmtuara, 
me vullnetin e saj, ishte zhveshur vetëm në pjesën e epërme të trupit, në mënyrë që i akuzuari 
vetëm ta puthte e ta ledhatonte. Po ashtu, nuk është kontestuese se pas aktit seksual të dëmtu-
arës i është shqyer pjesa e pasme e vaginës dhe pjesët anësore të cipës së himenit, e cila është 
shkaktuar nga kalimi i objektit të jashtëm nëpër vaginë (i ngjashme me organin mashkullor - 
penisin).
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Kontestuese për Gjykatën e Apelit ka mbetur ao se a e kishte kryer i akuzuari P.S. aktin 
seksual me të dëmtuarën S. pa pëlqimin e saj ose jo, për faktin se e dëmtuara vetë pranon se 
kishte hequr vullnetarisht pjesët e epërme të rrobave, ndërsa nga shkresat e lëndës dhe nga 
pranimi i të dëmtuarës del se e dëmtuara vet pranon se vullnetarisht ka hequr pjesët e epërme 
të rrobave, dhe pas heqjes së rrobave i akuzuari ka filluar ta puth dhe ta ledhatoj. Kontestuese 
ka mbetur se i akuzuari a ia ka hequr me dhunë pjesët e poshtme të rrobave-pantallonave të 
dëmtuarës, duke u nisur nga ajo se e akuzuara i ka hequr vetë vullnetarisht pjesët e epërme 
të rrobave. 

Po ashtu, ka mbetur pa u sqaruar fakti përse, me përjashtim të lëndimit në pjesën e vaginës 
në formë të skuqjes dhe ai që u përshkrua më lart, tek e dëmtuara nuk shihet ndonjë lëndim 
tjetër, pra gjykata nuk ka vërtetuar nëse ndaj të dëmtuarës S është përdorur forca ose jo, 
sidomos ka mbetur kontestues fakti se, (kur merret parasysh cilësimi ligjore i veprës penale 
që është objekt i akuzës), a është e dëmtuara person i pambrojtur dhe a është vënë në rrezik 
siguria e saj. Gjykata e shkallës së parë nuk i ka sqaruar të gjitha këto fakte, por vetëm ka 
bërë përshkrimin e objektit të akuzës së ndryshuar nga ana e prokurorit të shtetit, të cilën e 
pranon si të tillë, pa i vërtetuar faktet e përmendura më lart, gjë që e bën të bazuar ankesën e 
mbrojtësit të të akuzuarit, për arsye të vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike. 

Në ankesë me të drejtë pretendohet se, si pasojë e shkeljeve thelbësore të dispozitave të pro-
cedurës penale, është shkelur ligji penal në dëm të të akuzuarit, për arsye se nga përshkrimi 
faktik i dispozitivit të aktgjykimit dhe arsyet e paraqitura në arsyetim, nuk mund të shihet se 
cilat veprime i ka kryer i akuzuari, a është kryer vepra penale pa pëlqimin e të dëmtuarës, a 
është përdorur forca dhe a është e dëmtuara person i pambrojtur si dhe a është vënë në rrezik 
siguria e saj. I akuzuari është shpallur fajtor për veprën penale të mësipërme, përshkrimin 
faktik dhe cilësimin ligjor të së cilës, të paraqitur përmes përshkrimit faktik në dispozitiv dhe 
në arsyetimit të aktgjykimit, gjykata e shkallës së parë nuk e argumenton me fakte vendim-
tare që lidhen me zbatimin e drejtë të ligjit penal, duke bërë kështu shkeljen e ligji penal sipas 
nenit 384 par.1 nënpar.1.4 të KPP, meqenëse është zbatuar dispozita ligjore e cila tani për tani 
nuk mund të zbatohet. 

( Gjykata e Apelit e Kosov s, PAKR.nr.565/2015..dat ...)

PAKR.NR.132/2016

V rtetimi i aktgjykimit p r vepr n penale t  organizimit dhe pjes marrjes n  grupe 
terroriste, parashikuar nga neni 143 par.2 t  KPK, me pranim t  faj sis , i cili, sipas 
ankes s s  mbrojt sit t  t  akuzuarit, sht  b r  me shkelje t  ligjit penal 

Nga arsyetimi

Ankesa pretendon se është shkelur ligji penal sipas nenit 385 par.1 nënpar. 1.3, sepse i 
akuzuari nuk ka pasur njohuri se ishte duke vepruar në një grup terrorist me rastin e shkuarjes 
në Siri në shtator të vitit 2013 dhe gjatë qëndrimit të tij njëmujor gjer në datën 27.10.2013 dhe 
se nuk kishte ditur që grupi “Jahbat Al Nustra”, është shpallur grup terrorist. 
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Një pretendimi i këtillë, që u vlerësua edhe sipas detyrës zyrtare, sipas vlerësimit të kolegjit 
të Gjykatës së Apelit, është i pabazuar, për arsye se i akuzuari e ka pranuar vullnetarisht fa-
jësinë dhe pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, ndërsa në 
këtë rast nuk është shkelur ligji penal në dëm të të akuzuarit, ngaqë gjykata ka vërtetuar drejt 
se i akuzuari ka marr pjesë dhe i është bashkëngjitur grupit terrorist në Siri të quajtur “Jahbat 
Al Nustra” prej datë 04.09.2013 gjer më 27.10.2013, dhe, duke marrë pjesë në veprimtarinë 
e grupit terrorist “Jahbat Al Nustra”, i cili merret me kryerjen e veprave penale të terrorizmit 
e të cilit i është bashkëngjitur, ai ka kryer veprën për të cilën akuzohet, kështu që gjykata e 
shkallës së parë e ka zbatuar drejt ligjin penal sipas nenit 385 par.1 të KPP.

PAKR.NR.159/2016

Anulimi I aktgjykimit p r shkak t  shkeljeve thelb sore t  dispozitave t  procedur s 
penale dhe shkeljes s  ligjit penal, p r arsye se gjykata nuk ka dh n  arsye rreth vepri-
meve dhe rrethanave q  lidhen me kryerjen e vepr s penale t  vrasjes r nd  t  kryer n  
m nyr  mizore apo dinake, parashikuar nga neni 147 par.3 t  KPK

Nga arsyetimi

Gjykata e Apelit, duke vepruar sipas detyrës zyrtare, vlerëson se dispozitivi i aktgjykimit 
është i paqartë, i pakuptueshëm dhe kundërthënës në vetvete dhe me arsyet e paraqitura në 
arsyetim. Në dispozitivin e aktgjykimit veprimet e të akuzuarit janë përshkruar njësoj si në 
aktakuzë; në përshkrim faktik të dispozitivit nuk përshkruhet mënyra mizore dhe dinake e 
kryerjes së veprës penale nga ana e të akuzuarit, me rastin e privimit nga jeta të së ndjerën H. 
Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, në dispozitiv të aktgjykimit gjykata e shkallës së parë 
ka vepruar në kundërshtim me dispozitën e nenit 365 të KPP, duke mos e bërë përshkrimin e 
veprimeve të të akuzuarit Xh.T, të dhembjeve fizike dhe psikike të së ndjerës, sa ishin ato të 
tejzgjatura dhe a i tejkalonin dhimbjet e zakonshme, kur kemi të bëjmë me veprën penale të 
vrasjes së rëndë të kryer në mënyrë mizore apo dinake, pra, edhe pse në dispozitiv nuk për-
shkruhen në asnjë mënyrë dhembjet psikike dhe fizike të ndjerës Hadije, gjykata konstaton 
se vepra penale është kryer në mënyrë mizore dhe dinake, pa bërë përshkrimin e veprimeve 
të mizorisë dhe të dinakërisë, duke u mjaftuar me përshkrimin e dispozitën ligjore, gjë që bën 
që dispozitivi të jetë kundërthënës në vetvete dhe me cilësimin ligjor të veprës penale, për të 
cilën i akuzuari është shpallur fajtor.

Gjykata e Apelit gjeti se gjykata e shkallës së parë nuk ka paraqitur asnjë fakt vendimtar lidhur 
me elementet objektive, veçanërisht me mundimet, vuajtjet dhe dhimbjet e tejzgjatura, në kra-
hasim me ato të zakonshmet që pësohen gjatë kryerjes së çdo vepre penale të vrasjes. Gjykata 
nuk jep asnjë fakt vendimtar për mizorinë dhe dinakërinë, domethënë për atë se cilat veprime 
për ta privuar nga jeta të ndjerën H. i kishte ndërmarrë i akuzuari që do të mund të quheshin 
mizore apo dinake dhe cilat ishin ato dhembje fizike dhe psikike që i kishte përjetuar ajo, si ele-
mente objektive të veprës penale të vrasjes së rëndë të kryer në mënyrë mizore apo dinake, për 
të cilën i akuzuari është shpallur fajtor. Gjykata e shkallës së parë, vetëm përshkruan raportin 
e obduksionit MA12/308, datë 02.08.2012, i cil është kryer nga eksperti mjekoligjor Dr.Arsim 
Gërxhaliu, nga i cili rezulton se lëndimet që i janë shkaktuar të ndjerës H.T, të cilat kanë çuar 
në vdekjes së saj, janë prerja e muskulit të zemrës, gjakderdhja e brendshme dhe e jashtme, 
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të cilat janë shkaktuar nga goditjet e shumta me një mjet që posedon majë dhe tehe (thikë).
Gjykata nuk jep asnjë fakt vendimtar lidhur me mizorinë dhe dinakërinë, edhe pse eksperti i 
mjekoligjor, Dr.Arsim Gërxhaliu, i ka përshkruar lëndimet dhe mënyrën e privimit nga jeta 
të së ndjerës H., ndërsa gjykata e shkallës së parë vlerëson në arsyetim se i akuzuari Xh.T. 
ka vepruar në mënyrë mizore, për arsye se të ndjerën H. e kishte goditur disa herë në pjesët 
e gjoksit, në anën e majtë, pa bërë asnjë sqarim për atë se a kishte qenë vdekja e së ndjerës e 
menjëhershme, apo me rastin e privimit nga jeta ajo kishte pasur dhimbje fizike dhe psikike, 
duke përfshirë vuajtjet, mundimet dhe dhimbjet e tejzgjatura, në krahasim me të zakonshmet, 
gjë që nënkupton elementin objektiv, si formë e kryerjes së veprës penale në mënyrë mizore 
apo dinake. Eksperti mjekoligjor, gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka konstatuar në procesverbalin e 
datës 20.05.2015, se e ndjera H.T. deri te vdekja ka kaluar nëpër disa faza të para-vdekjes, siç 
janë humbja e vetëdijes, koma e trurit, agonia, ndërsa ky proces, gjer në momentin e vdekjes, 
ka zgjatur 5-6 minuta. Mirëpo, me gjithë konstatimet e ekspertit mjekoligjor dhe ekspertizën 
e përpiluar nga Instituti i Psikiatrisë Forenzike nga ekspertët psikiatrikë mjekoligjor, dr.Fahri 
Drevinja dhe dr.Ajet Bunjaku dhe dëgjimin e tyre në shqyrtimin gjyqësor, gjykata e shkallës 
së parë nuk nxjerr përfundime lidhur me dhimbjet fizike dhe psikike të pësuara nga e ndjera 
H., për të cilat u bë fjalë edhe më lart, gjë që përbën faktin vendimtar dhe të rëndësishëm për 
cilësimin e veprës penale të kryer në mënyrë mizore apo dinake, siç parashikon dispozita e 
nenit 147 par.3 të KPK.

(Gjykata e Apelit e Kosov s PAKR.nr.159/2016, dat ...) 

PAKR.NR.256/2016

Anulimi I aktgjykimit p r shkak t  shkeljeve thelb sore t  dispozitave t  procedur s 
penale, ngase dispozitivi i aktgjykimit t  gjykat s s  shkall s s  par  sht  i pakuptue-
sh m, n  kund rth nie me arsyet e paraqitura dhe nuk p rmban arsye p r faktet ven-
dimtare, nd rsa ekzistojn  kund rth nie midis asaj q  paraqitet n  arsyetimin e aktgjy-
kimit mbi shkresat dhe procesverbalet dhe deklarimeve t  b ra n  procedur  

Nga arsyetimi

Gjykata e Apelit, duke vepruar lidhur me ankesat e paraqitura të PTH - DKR Prishtinë dhe të 
mbrojtësve të akuzuarve A.H, V. B dhe A M, por edhe sipas detyrës zyrtare, në bazë të nenit 
394 par.1 të KPP, rreth ekzistimit të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale, 
gjeti se dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është i pakuptueshëm e në 
kundërthënie me arsyet e paraqitura dhe aktgjykimi nuk përmban arsye për faktet vendim-
tare, ndërsa ekzistojnë kundërthënie midis asaj që paraqitet në arsyetimin e tij mbi shkresat 
dhe procesverbalet dhe deklarimeve të bëra në procedurë. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës 
së parë, është përpiluar në kundërshtim me dispozitën e nenit 365 par.1 të KPP, për arsye se i 
tëri është përshkrim i procesverbaleve të shqyrtimeve gjyqësore të mbajtura. Gjykata vepron 
në kundërshtim me nenin 370 par. 6 dhe 7 të KPP, duke mos paraqitur arsye të qarta për çdo 
pikë të akuzës dhe duke mos i vlerësuar provat ashtu siç parashikohet nga dispozita e nenit 
361 par. 1 dhe 2 të KPP; aktgjykimi duhet të mbështetet në faktet dhe provat e nxjerra në 
shqyrtimin gjyqësor, ndërsa gjykata nuk e ka kryer obligimin e saj ligjor që është vlerësim 
detyrimisht i çdo prove të nxjerrë në shqyrtimin gjyqësor, në lidhje me provat e tjera, me qël-
lim të nxjerrjes së përfundimeve të sakta për faktet vendimtare si për pjesën gjykuese, ashtu 
edhe për atë liruese të aktgjykimit.
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Gjykata e shkallës së parë, për veprat penale të njëjta dhe për çështjet e njëjta që kanë të bëjnë 
me të akuzuarit e njëjtë A. H. dhe V. B., në cilësi të ministrave të MKRS, si persona zyrtarë, 
në njërën anë, dhe me të akuzuarit A.M dhe N.F, si pronarë të kompanive “Morina Films”, 
dhe “ Concordia Pictures”, në anën tjetër, si dhe mbi baza të njëjta, ka marrë dy vendime 
në kundërshtim me njëri-tjetrin. Kështu, për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo 
autoritetit zyrtar të parashikuar nga neni 422 par.1, lidhur me par.2 nënpar. 2.4 të KPRK, për 
kontratën e lidhur më 30.01.2007 ndërmjet MKRS, të cilën e përfaqësonte i akuzuari A.H 
dhe aneks-kontratën e lidhur më 19.09.2008 ndërmjet MKRS të cilën e përfaqësonte V.B, dhe 
pronarit të kompanisë “Morina Films”, të cilën e përfaqësonte i akuzuari A.M, për realizimin 
e filmit të metrazhit të gjatë “Mysafir në sofër”, gjykata e shkallës së parë të akuzuarin Astrit 
Haraqia dhe Valton Beqiri i shpall fajtor për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo 
autoritetit zyrtar të parashikuar nga neni 422 par.1, lidhur me par.2 nënpar. 2.4 të KPRK, 
ndërsa të akuzuarin Armon Morina e shpall fajtor për veprën penale të mashtrimit në detyrë 
të parashikuar nga neni 341 par.3 të KPK. Në anën tjetër, MKRS të cilën e përfaqësonte i 
akuzuari Astrit Haraqia, lidh kontratë më 27.06.2006 me kompaninë “Concordia Pictures”, 
të cilën e përfaqësonte i akuzuari Nehat Fejza, për realizimin e filmit “Power Cuts”, për sub-
vencionimin e filmit prej 220.000,00 Euro, kurse gjykata ,ndaj të akuzuarit Astrit Haraqia, 
për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar të parashikuar nga neni 
422 par.1, lidhur me par.2 nënpar. 2.4 të KPRK dhe ndaj të akuzuarit Nehat Fejza, për veprën 
penale të mashtrimit në detyrë të parashikuar nag neni 341 par.3 të KPRK, në bazë të kontrat-
ave për subvencionimin e filmave të cekura më lart dhe mbi prova të njëjta, merr aktgjykim 
lirues në kuptim të dispozitës së nenit 364 par.1 të KPP, me arsyetimin se veprat penale, për 
të cilat ata kanë qenë të akuzuar, nuk përbëjnë vepër penale.

Nga kjo rezulton qartë se gjykata e shkallës së parë për çështje të njëjta që kanë të bëjnë me 
subvencionimin e filmave të kompanive të ndryshme, me objekt të njëjtë të kontratave dhe 
me përkrahjen e dy qeverive të Kosovës, të cilat i kanë udhëhequr si kryeministra Bajram Ko-
sumi dhe Agim Çeku, gjykata merr vendime të ndryshme dhe pikërisht - aktgjykim dënues 
për të akuzuarit A. H. dhe V.B., si ministra dhe persona zyrtarë dhe të akuzuarin Armond 
Morina, si pronar i kompanis filmike “Morina Films”, ndërsa për çështjen e njëjtë, por me 
kompaninë tjetër filmike “ Concordia Pictures”, merr aktgjykim lirues për të akuzuarin Astrit 
Haraqia dhe Nehat Fejza.

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, sikurse u pa më lart, gjykata e shkallës së parë për 
çështje të njëjta, me ministrat të njëjtë - të akuzuarit A. H. dhe V. B., por me kompani të 
ndryshme filmike - “Morina Films” dhe “Concodria Pictures”, të cilat përfaqësohen nga të 
akuzuarit A. M. dhe N. F., sipas kontratave që kanë objekt të njëjtë - subvencionimin e fil-
mave, gjykata përdor dy lloj vlerësimesh, përkatësisht për çështjet e njëjta i merr dy akt-
gjykime në kundërshtim me njëra-tjetrën, gjë që i bën përshkrimin në dispozitiv dhe vetë 
aktgjykimin të paqartë dhe të pakuptueshëm, sepse nuk jepen arsye të qarta lidhur me faktet 
vendimtare si për pjesën liruese, ashtu edhe për pjesën gjykuese të aktgjykimit.

Nga kjo rezulton se gjykata e shkallës së parë as në pjesën liruese dhe sidomos në pjesën 
gjykuese të aktgjykimit nuk jep fakte dhe rrethana që e përbëjnë figurën e veprës penale dhe 
asnjë arsye lidhur me faktet dhe rrethanat nga të cilat varet zbatimi i dispozitës përkatëse 
ligjore, sidomos kjo ndodh në aktgjykimin dënues, me të cilin të akuzuarit e përmendur më 
lart janë shpallur fajtorë. Pra, gjykata nuk ka bërë asnjë vlerësim në kuptim të nenit 370 par. 
6 dhe 7 të KPP, lidhur me paraqitjen e drejtë dhe të plotë të fakteve në të dy vendimet e për-
mendura më lart. 
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Gjykata e shkallës së parë nuk jep asnjë shpjegim për atë se cilat ishin prezantimet e rreme të 
të akuzuarit Armond Morina lidhur me veprën penale të mashtrimi në detyrë të parashikuar 
nga neni 341 par. 3 të KPK, ndërsa nga shkresat e lëndës rezulton se i akuzuari ka prezantuar 
dokumentacionin komplet për përgatitjen e filmit “Mysafir në sofër”, gjë që mbështetet edhe 
me ekspertizën e ekspertit financiar Dr. Riza Blakaj, nga e cila rezulton se i akuzuari A. M., 
si producent i kompanisë “Morina Films”, ka arsyetuar shpenzimet prej 94.128,87 €, kurse 
e paarsyetuar ka mbetur shuma pre 5.871,13 €. N kontest të kësaj, nëse i akuzuari A.M. ka 
paraqitur dhe ka prezantuar llogari të rreme, e cila, sipas ekspertizës nuk qëndron. Gjykata e 
shkallës së parë nuk përmend asnjë fakt për atë se si të akuzuarit A.H. dhe V.B. e kanë kryer 
veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar të parashikuar nga neni 422 
par.1, lidhur me par. 2 nënpar. 2.4 të KPRK, ndërkohë që përshkrimet në dispozitivët që kanë 
të bëjnë me të akuzuarit Astrit Haraqia dhe Valton Beqiri, ndonëse trajtojnë çështje të njëjta, 
nuk përputhen fare me përshkrimin e bërë në dispozitivin e aktgjykimit që ka të bëjë me të 
akuzuarin Armond Morina, ndërkaq gjykata nuk arsyeton me asgjë se në bazë të cilave fakte 
i shpalli fajtorë të akuzuarit Astrit Haraqia dhe Valton Beqiri.

Gjykata e shkallës së parë, në çështjen penale të të akuzuarve Astrit Haraqia dhe Nehat Fejza, 
merr aktgjykim lirues në bazë të nenit 364 par.1 të KPP, duke gjetur se veprat që u ngarkohen 
këtyre të akuzuarve, nuk përbëjnë vepër penale. 

Në anën tjetër, gjykata e shkallës së parë, në çështjen penale të të akuzuarve Astrit Haraqia, 
Valton Beqiri dhe Armond Morina, nuk jep asnjë fakt vendimtar që do të provonte ekzistimin 
e veprave penale të keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar të parashikuar nga neni 422 
par.1, lidhur me par.2 nën par. 2.4 të KPRK dhe të mashtrimit në detyrë të parashikuar nga 
neni 341 par.3 të KPK. Në fakt, sipas vlerësimit të Gjykatë së Apelit, si element thelbësor i 
ekzistimit të veprave penale duhet të ketë ekzistuar qëllimi i të akuzuarve Astrit Haraqia dhe 
Valton Beqiri të përfitojnë dobi pasurore për vete, gjë që me ekspertizë nuk është vërtetuar, 
ose t’i kenë mundësuar të përfitojë dobi pasurore një personi tjetër - këtu të akuzuarit A. M., 
i cili, sipas ekspertizës së ekspertit financiar, i ka mbuluar shpenzimet në vlerë prej 94.128,87 €.

Gjykata e shkallës së parë, nuk jep asnjë shpjegim se në cilat forma të akuzuarit Astrit 
Haraqia dhe Valton Beqiri, si persona zyrtar - ministra në MKRS në Qeverinë e Kosovës, 
i kanë shfrytëzuar pozitat apo autoritetin e tyre zyrtar - duke i tejkaluar kompetencat e veta 
zyrtare apo duke mos i përmbushur detyrat zyrtare. Në këtë çështje penale gjykata e shkallës 
së parë nuk paraqet ndonjë fakt vendimtar lidhur me ekzistimin e qëllimit (dashjes) të të 
akuzuarve për kryerjen e veprave penale, për të cilat janë shpallur fajtorë, por vendos për 
çështjen pa vlerësimin e provave, me gjithë prezencën e ekspertizës financiare dhe të aktgjy-
kimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut Prishtinë, C.nr.13/2011, datë 28.02.2012, i cili , me 
rastin e revizionit, është hedhur poshtë si i pathemeltë nga Gjykata Supreme e Kosovës, të 
cilat ndodhen në shkresat e lëndës, ndërsa i padituri “Morina Films”, me pronar të akuzuarin 
Armond Morina, është detyruar t’ia kthej MKRS shumën e alokuar të të hollave për subven-
cionimin e filmit “Mysafir në sofër”. Lidhur me këto fakte dhe me deponimet e dëshmitarëve 
Cheril Johnson, Alberta Troni, Sali Morina, Esin Shishko, Zeqir Hamiti, Kimete Berisha dhe 
Fatos Berisha, gjykata vetëm përshkruan deklaratat e tyre, pa bërë asnjë vlerësim për atë se të 
akuzuarit Astrit Haraqia, Valton Beqiri, në cilësinë e ministrave dhe personave zyrtarë, kanë 
nënshkruar kontratën dhe aneks-kontratën me kompaninë “Morina Films” për realizimin e 
filmit të metrazhit të gjatë “Mysafiri në sofër”, me përkrahjen edhe të Qeverisë së Kosovës - 
Ministrisë MKRS, e me të cilën janë lidhur kontrata dhe aneks-kontrata. 
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Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nga ajo që u tha më lart rezulton që aktgjykimi i 
gjykatës së shkallës së parë, si në pjesën gjykuese, ashtu edhe në atë liruese, përmban shkelje 
thelbësore të dispozitave të procedurës penale të parashikuara nga neni 384 par.1 nën par. 
1.12, në lidhje me nenin 370 par. 6 dhe 7 të KPP, sepse nuk është përpiluar në pajtim me 
dispozitën e nenit 365 par.1, të KPP, meqë gjykata e shkallës së parë duhet ta bazojë atë në 
faktet dhe provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor dhe të vlerësojë me ndërgjegje çdo 
provë një nga një, kurse në bazë të vlerësimit të provave, të nxjerrë përfundime të qarta dhe 
konkrete lidhur me faktet vendimtare, ashtu siç parashikohet në dispozitivin e nenit 361 par.1 
dhe 2 të KPP.

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PAKR.nr.256/2016) 

PAM NR.40/16

Anulim i aktvendimit t  shkall s s  par , p r shkak t  shkeljeve thelb sore t  dispozi-
tave t  procedur s penale t  parashikuara nga neni 384 par.1 pika 1.12 t  KPP, lidhur 
me nenin 5 t  KDM, pasi i mungojn  arsyet p r faktet vendimtare q  kan  t  b jn  me 
shqiptimin e mas s edukative, p rderisa ndaj t  miturit sht  duke u ekzekutuar masa 
e nj jt  edukative korrektuese e shqiptuar nga e nj jta gjykat  p r vep r tjet r penale.

Nga arsyetimi

Me aktvendimin e trupit gjykues për të mitur të shkallës së parë, ndaj të miturit A.B., për 
veprën penale të zjarrëvënies të parashikuar nga neni 334 par.2 të Kodit Penal të Republikës 
së Kosovës(KPRK), është shqiptuar masa edukative e dërgimit në institucion edukativ-kor-
rektues në kohëzgjatje prej një (1) viti. I mituri është liruar nga shpenzimet e procedurës 
penale, ndërsa i dëmtuari, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, është udhëzuar në 
kontest civil.

Kundër këtij aktvendimi, ankesa brenda afatit ligjor kanë ushtruar mbrojtësit e të miturit, për 
shkak të vendimit për shqiptimin e masës edukative, me propozime që aktvendimi i kundër-
shtuar të ndryshohet dhe të miturit t’i shqiptohet masa edukuese e mbikëqyrjes së shtuar nga 
ana e prindërve apo aktvendimi të anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim.

Gjykata Apelit ka gjetur se aktvendimi i kundërshtuar duhet të anulohet detyrimisht për këto 
arsye:

Arsyetimi i aktvendimit të kundërshtuar përmban të dhëna mbi gjendjen faktike, e cila është 
vërtetuar në bazë të pranimit të fajësisë nga i mituri, ndërsa gjykata e shkallës së parë, me 
rastin e pranimit të një pohimi të tillë, nuk administroi provat lidhur me vërtetimin e gjendjes 
faktike dhe veprën penale që i ngarkohet atij. Mirëpo, duke pasur parasysh procedurën që zh-
villohet ndaj kryerësve të mitur të veprave penale, e cila është e veçantë si procedurë, gjykata 
është e detyruar që në shqyrtimin gjyqësor, pa marrë parasysh faktin nëse i mituri pranon ose 
jo veprën penale që i ngarkohet, t’i administrojë provat që kanë të bëjnë me personalitetin e 
të miturit dhe rrethanat e tij familjare e sociale, sepse, mbasi t’i ketë vlerësuar këto rrethana, 
gjykata bën përzgjedhjen e masës apo dënimit i cili duhet shqiptuar në çdo rast konkret.
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Nga aktvendimi i kundërshtuar si dhe nga raporti social i Shërbimit Sprovues të Kosovës, 
AS nr.Gji-------, datë 25.11.2015, rezulton se i mituri, që nga data 13.12.2015, ndodhet në 
Institucionin Edukativ-Korrektues të Lypjanit për vepra të tjera penale.

Në nenin 8 të Kodit të Drejtësisë për të Mitur (KDM) është përcaktuar se gjykata, para se të 
shqiptojë masën apo dënimin, pos rrethanave të tjera të përcaktuara me këtë nen, vlerëson 
edhe rrethanën nëse atij më parë i është shqiptuar ndonjë masë apo dënim. Në rastin konkret 
gjykata e shkallës së parë të miturit ia ka vlerësuar faktin se atij i është shqiptuar masa edu-
kative, me këtë arsyetim: “të miturit se prej 13.11 2015 është duke mbajtur masën edukative 
institucionale në kohëzgjatje prej një viti sipas aktvendimit PM nr.-------, për shkak të dy ve-
prave penale të grabitjes. Parashikuar nga neni 329 par.3, lidhur me par.1 e 31 të KPRK” (faqe 2). 

Gjykata e Apelit konstaton se një arsyetim i këtillë është i mangët dhe arbitrar për të vërtetuar 
dënimin e mëhershëm të të miturit, aq më parë kur nga shkresat e lëndës dhe procesverbali i 
shqyrtimit gjyqësor nuk rezulton që “aktvendimi PM nr.---------, për dy vepra penale të gra-
bitjes të parashikuar nga neni 329 par.3 lidhur me par.1 e 31 të KPRK”, të jetë administruar 
si provë. 

Sipas nenit 19 të KDM, qëllimi i masës edukative është të kontribuojë në rehabilitimin dhe 
zhvillimin adekuat të kryerësit të mitur, duke ofruar mbrojtje, ndihmë dhe mbikëqyrje, duke 
siguruar edukim dhe aftësim profesional, duke zhvilluar përgjegjësinë e tij personale, duke 
ndaluar kështu sjelljen recidiviste të tij. Ndërkaq nga aktvendimi i kundërshtuar rezulton se 
gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin e kundërshtuar, me rastin e shqiptimit të masës 
edukative, nuk është marrë parasysh qëllimi i masave edukative, sepse pa vlerësuar mirë nëse 
ekzekutimi i masës edukative më parë të shqiptuar ka arritur ose jo qëllimin e saj, ka marrë 
vendim të njëjtë. Prandaj, një vendim i tillë, pa prova mbështetëse e bindëse, tani për tani del 
të jetë arbitrar, prandaj, si i tillë, është i paqëndrueshëm.

Gjykata e shkallës së parë duhet të sigurojë në rigjykim raportin parandëshkues për të miturin 
dhe mendimin e Institucionit Edukativo Korrektues, në të cilin është duke u ekzekutuar masa 
edukative, për t’i vërtetuar faktet vendimtare nëse masa e shqiptuar edukative institucionale 
ka ose jo sukses, nëse po realizohet ose jo qëllimi i saj konform nenit 19 të KDM dhe pastaj, 
në kuadër të vlerësimit edhe të rrethanave të tjera konform nenit 8 të KDM, të vendosë se a 
ka ose jo nevojë që ndaj të miturit të shqiptohet sërish masa edukative, pra të marrë vendim 
të ligjshëm, duke i pasur parasysh edhe pretendimet e tjera ankimore.

(Aktvendimi Gjykat s s  Apelit, PAM nr.40/16, dat  14 qershor 2016)
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PAM NR.16/16

Gjykata Apelit ka gjetur se trupi gjykues p r t  mitur, me rastin e shqiptimit t  mas s 
edukative, kishte vler suar gabimisht si rrethan  r nduese bashk punimin n  kryerjen 
e vepr s penale t  vjedhje e r nd  n  bashk kryerje, t  parashikuar nga neni 327 par. 
2 n nparagrafi 2.1, lidhur me nenin 31 t  KPRK, n  sht pin  e fqinjit, gj  q  ka ndi-
kuar q  atyre t’u shqiptohen masa edukative t  tipit t  mbyllur, t  cilat p r nj  koh  
do t’i izolojn  nga rrethi ku jetojn . Prandaj, Gjykata e Apelit ka gjetur se ankesat e 
mbrojt sve t  t  miturve jan  t  bazuara dhe ndryshoi aktvendimin e kund rshtuar n  
pjes n e shqiptimit t  mas s edukative.

Nga arsyetimi

Me aktvendimin e trupit gjykues për të mitur të shkallës së parë, ndaj të miturve, për bash-
këkryerje të veprës penale të vjedhjes së rëndë, të parashikuar nga neni 327 par. 2 nënpara-
grafi 2.1, lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës(KPRK), të miturve 
Z.H.dhe L.J. , në bazë të neneve 7,8,19, 20 par.4 dhe nenit 28 të Kodit të Drejtësisë për të 
mitur (KDM), u ka shqiptuar secilit veç e veç masën edukative të dërgimit në institucion edu-
kativo- korrektues në kohëzgjatje prej nga një (1) viti. Të miturit janë liruar nga shpenzimet 
e procedurës penale, ndërsa i dëmtuari, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, është 
udhëzuar në kontest civil.

Kundër këtij aktvendimi, ankesa brenda afatit ligjor kanë ushtruar mbrojtësit e të miturve, për 
shkak të vendimit për shqiptimin e masave edukative me propozim që atyre t’u shqiptohen 
masa ma të buta edukative.

Duke shqyrtuar vendimin për shqiptimin e masës edukative ndaj të miturve, Gjykata e Apelit 
konstatoi se, me rastin e marrjes së vendimit për llojin e masës e cila duhet shqiptuar të 
miturve, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se, duke marrë parasysh peshën e rëndë të 
veprës penale, bashkëpunimin, parapërgatitjet për kryerjen e saj, momentin e përshtatshëm 
për të hyrë në shtëpinë e fqinjit të tyre - të miturit kanë nevojë për edukim të specializuar që 
do të shërbente për riedukimin dhe zhvillimin e tyre nëpërmjet izolimit nga mjedisi i mëpar-
shëm. Gjykata Apelit vlerëson se bashkëkryerja, parapërgatitjet për kryerjen e veprës penale 
dhe gjetja e momentit të përshtatshëm për të kryer veprën penale nuk mund të vlerësohen 
si rrethana rënduese, përderisa janë tipare të veprës penale, të cilën ata e kanë bashkëkryer.

Prandaj, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat të cilat mbrojtësit i kanë parashtruar në 
ankesat e tyre e të cilat kanë mbështetje në shkresat e lëndës - se të miturit jo vetëm që kanë 
pranuar fajësinë, por edhe kanë shprehur pendim të thellë, duke premtuar se në të ardhmen 
nuk do të kryejnë vepra penale, se më parë nuk janë evidentuar si kryerës të veprave penale 
dhe se janë nxënës të rregullt - arsyetojnë shqiptimin e masës edukative të tipit të hapur, pasi 
që interesi më i mirë i të miturve nuk kërkon izolimin e tyre nga mjedisi i mëparshëm.

Pra, Gjykata Apelit, duke i miratuar ankesat, e ndryshoi aktvendimin e kundërshtuar dhe 
të miturve, në bazë të nenit 25 të KDM, u shqiptoi, secilit veç e veç, masën edukative të 
mbikëqyrjes së shtuar nga ana e organit të kujdestarisë në kohëzgjatje prej nga 1 (një) viti, 
duke i caktuar detyrë Organit të Kujdestarisë Ferizaj të bëjë mbikëqyrjen e edukimit të të 
miturve Z.H. dhe L.J., sigurimin e largimit të tyre nga çfarëdo ndikimi negativ dhe t’u ofrojë 
zgjidhje të mundshme për ndonjë problem që do të shfaqet në jetën e tyre si dhe mbikëqyrjen 
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e detyrimeve të veçanta të të miturve, për të cilat është i detyruar t’i raportoj; Departamentit 
për të Mitur të Gjykatës Themelore në Ferizaj çdo tre muaj (neni 25 i KDM). Gjykata u cak-
ton të miturve Z.H.dhe L.J. detyrimet e veçanta: të vijojnë shkollimin, të përmbahen nga kry-
erja e veprave penale, duke i njoftuar se mospërmbushja e këtyre obligimeve mund të rezul-
tojë me shqiptimin e masës më të rëndë edukative (neni 26 i KDM). Gjykata e Apelit vlerëson 
se masat e shqiptuara edukative janë në proporcion me intensitetin e dëmtimit të vlerës së 
mbrojtur dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të të miturve, prandaj pret me të drejtë që 
me këto masa do të arrihet risocializimi, rehabilitimi, zhvillimi adekuat i të miturve, duke u 
ofruar mbrojtje, ndihmë dhe mbikëqyrje, duke siguruar edukimin dhe aftësimin profesional, 
duke zhvilluar përgjegjësinë e tyre personale dhe duke ndaluar kështu sjelljet recidiviste, pra 
do të arrihet qëllimi i masave edukative i parashikuar me neni 19 të KDM. 

Ngase u tha më lart e duke pasur parasysh interesin më të mirë të të miturve, siç është para-
shikuar në dispozitat e Kodit të Drejtësisë për të Mitur (KDM), u vendos si në dispozitiv të 
këtij aktvendimi konform nenit 403 të KPP, lidhur me nenin 5 të KDM. 

(Aktvendimi Gjykat s s  Apelit, PAM nr.16/16, dat  04 Prill 2016)

PN1M NR. 1474/14

N  procedur n penale t  zhvilluar (procedur n p rgatitore) t  miturit nuk mund t  
mbahen n  paraburgim ma shum  se tre muaj. Me pranimin e ankes s s  mbrojt sit t  
t  miturit M.V., ndryshohet aktvendimi i Gjykat s Themelore Prishtin , PPRMN nr.--
--, dat  05.06.2014, ashtu q  ndaj t  miturit nd rpritet paraburgimi dhe ai lirohet p r 
tu mbrojtur n  liri.

Nga arsyetimi

Me aktvendimin e trupit gjykues për të mitur të Gjykatës Themelore Prishtinë, PPRMN nr.-
------ datë ------, ndaj të miturit M.V., për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje ka 
kryer veprat penale vrasje e rëndë, parashikuar nga neni 179 par.1 nënparagrafi 1.5 dhe 8, 
lidhur me nenin 31 të KPRK, mbajtje në pronësi, në kontroll, në posedim ose në shfrytëzim 
të paautorizuar të armëve, parashikuar nga neni 374 par.1 të KPRK, ia ka vazhduar parabur-
gimin edhe për 2 (dy) muaj, kështu që, sipas këtij aktvendimi, paraburgimi do t’i zgjasë deri 
më 08.08.2014. Paraburgimi i është zgjatur konform dispozitës së nenit 187 par.1 nënpara-
grafi 1.2 pikat 1.2.1, 1.2.2 dhe 1.2.3 të KPP.

Kundër këtij aktvendimi ankesë brenda afatit ligjor ka ushtruar mbrojtësi i të miturit avoka-
ti, -----, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale (KPP), me 
propozimin që Gjykata Apelit ta aprovojë ankesën dhe ta ndryshojë aktvendimin e ankimuar, 
ashtu që të miturit t’ia ndërpresë paraburgimin apo t’ia caktojë ndonjërën prej masave alter-
native të parashikuara nga neni 173 të KPP.

Prokurori i Prokurorisë së Apelit të Kosovës, me parashtresën PARM/I.nr.----, datë 
20.01.2014, ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të të miturit të refuzohet si e pabazuar, ndër-
sa aktvendimi i kundërshtuar të vërtetohet.
Kolegji për të mitur i Gjykatës së Apelit, me aktvendimin PN1M nr. ------ datë 18.06.2014, e 
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ka aprovuar ankesëne mbrojtësit të të miturit, ashtu që ka ndryshuar aktvendimin e kundër-
shtuar (PPPRMN nr.-------, datë 03.04.2014, duke ndërprerë masën e paraburgimit dhe të 
miturit ia ka caktuar masën e arrestit shtëpiak, e cila do t’i zgjasë gjer më 08.08.2014. Kundër 
këtij aktvendimi të Gjykatës së Apelit, prokurori i shtetit ka ushtruar kërkesë për mbrojtje të 
ligjshmërisë.

Gjykata Supreme e Kosovës, me aktgjykimin PMl.nr.------, datë 29.07.2014, e ka aprovuar 
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të prokurorit të shtetit dhe e ka anuluar aktvendimin 
e Gjykatës së Apelit – Departamentit për të Mitur, PN1M nr. ------, datë 18.06.2014, kurse 
çështjen ia ka kthyer së njëjtës gjykatë për rivendosje.

Sipas aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, kolegji për të mitur i Departamentit për 
të Mitur i Gjykatës së Apelit Kosovë, në seancën e kolegjit i shqyrtoi shkresat e lëndës, vlerë-
soi pretendimet ankimore dhe konstatoi:

Ankesa e mbrojtësit të të miturit është e pjesërisht bazuar dhe kjo sa i përket ndërprerjes së 
paraburgimit.

Nga shkresat e lëndës rezulton se me aktvendimin e kundërshtuar, për shkaqet ligjore të 
parashikuara nga neni 187 par.1, nënparagrafi 1.2, pikat 1.2.1, 1.2.2 dhe 1.2.3 të KPP, ndaj 
të miturit është vazhduar paraburgimi edhe për dy muaj, gjer më 08.08.2014, me arsyetimin 
se “ekzistojnë arsye për të besuar se, po të ndodhej në liri, do të arratisej, sepse dyshohet se 
i ka kryer dy vepra të rënda, kështu që, duke synuar t’i shmanget përgjegjësisë penale, do 
të pengonte përfundimin me sukses të kësaj çështjeje penale”, se “qëndrimi i të miturit në 
paraburgim është më se i nevojshëm, për arsye se ekziston rreziku i ndikimit mbi dëshmi-
tarët, të cilët pritet të dëgjohen, dhe të dëmtuarin -------, i cili pritet të dëgjohet” si dhe për 
arsye se” duke mare parasysh peshën, mënyrën dhe rrethanat, në të cilat është kryer vepra 
penale në bashkëkryerje me madhorin -----, dyshohet se kanë privuar nga jeta -----sniqin dhe 
i kanë shkaktuar lëndime trupore -----, se është i njohur si recidivist, ... se me familjen --- 
familja ---- janë në hasmëri...”.

Po ashtu, nga shkresat e lëndës rezulton se i mituri M.V. ndodhet në paraburgim që nga data 
08.01.2014, sipas aktvendimit të Gjykatë Themelor Prishtinë, PPRMN ----- , datë 09.01.2014, 
se i paraburgimi, me propozim të prokurorit, i është vazhduar nga dy muaj me aktvendimet 
e të njëjtës gjykatë:

• vazhdimi i parë i paraburgimit - deri më 08.04.2014 , me aktvendimin PPRMN nr.----, 
datë 04.02.2014;

• vazhdimi i dytë i paraburgimit - deri më 08.06.2014, me aktvendimin PPRMN nr.------, 
datë 03.04.2014 dhe

• vazhdimi i tretë (i fundit) i paraburgimit - deri më 08.08.2014, me aktvendimin PPRMN 
nr.-----, datë 05.06.2014.

Sikurse shihet, edhe pse i mituri ndodhet në paraburgim, hetimet (procedura përgatitore) në 
këtë çështje penale nuk kanë përfunduar brenda tre muajve, pra nuk është ngritur propozimi 
për masë edukuese apo dënim, ndërsa vendimi i kundërshtuar për vazhdimin e paraburgimit 
paraqet shkelje të dispozitave të Kodit të Drejtësisë për të Mitur, i cili është ligj special në 
raport me ligjet e tjera penale (materiale apo procedurale), kur kemi të bëjmë me të mitur për 
të cilët pretendohet se janë kryerës të veprave penale.



96

Vendimet për vazhdimin e paraburgimit, pra ai i kundërshtuar nga mbrojtësi i të miturit 
PPRMN nr.----- datë 05.06.2014, por edhe vendimi PPRMN nr.------, datë 03.04.2014, janë 
marrë në kundërshtim me dispozitën e nenit 66 par.2 të KDM, i cili përcakton se “parabur-
gimi të miturit mund t’i vazhdohet vetëm nga kolegji për të mitur i gjykatës kompetente 
për një periudhë shtesë deri në 60 (gjashtëdhjetë) ditë“, ndërsa sipas par.2 të të njëjtit ligj, 
“kolegji për të mitur i gjykatës kompetente e rishqyrton aktvendimin për paraburgim brenda 
tridhjetë (30) ditëve, nga marrja e aktvendimit. Rishqyrtimi i tillë bëhet në seancë dëgji-
more, në praninë e të miturit, mbrojtësit të tij dhe prokurorit”. Në rastin konkret, kjo Gjykatë 
vlerëson se gjykata e shkallës së parë nuk ka vepruar sipas kësaj dispozite, kur ia ka vazhduar 
atij paraburgimin pas tre muajve, pra nuk ka vepruar sipas parimit themelor të drejtësisë për 
të mitur “interesi më i mirë i të miturit” dhe specifikat e procedurës ndaj të miturit, në të cila 
procedura si prokurori, ashtu edhe gjykata duhet të veprojnë në procedurë të menjëhershme, 
sipas parimeve udhëzuese të përcaktuara nga nenet 3 dhe 40 të KDM. Është e paqartë për 
kolegjin për të mitur të kësaj Gjykate se si prokurori, gjatë tërë këtyre muajve të qëndrimit 
të të miturit në paraburgim, nuk i ka përfunduar hetimet, me gjithë natyrën urgjente të kësaj 
procedure dhe propozon që të miturit t’i vazhdohet paraburgimi për arsyet e njëjta - se nuk 
janë dëgjuar i dëmtuari e dëshmitarët, ndërsa gjyqtari për të mitur i aprovon këto propozime, 
duke mos i vlerësuar ato në kontekst të urgjencës së kësaj procedure dhe parimit primar” 
interesi më i mirë i të miturit”, të cilat, siç pretendon me të drejtë, mbrojtësi i të miturit në 
ankesë, nuk janë respektuar. /Këto vërejtje i janë dhënë gjykatës së shkallës së parë edhe me 
aktvendimin e Gjykatës së Apelit PN1M ---, datë 10.04.2014, kur është vendosur që çështja 
për vazhdimin e paraburgimit të anulohet/. 

(Aktvendimi Gjykat s s  Apelit, PN1M nr. 1474/14, dat  04 gusht 2014)

PA1.NR.134/16

Ricil simi juridik nga vepra penale pengimi i personit zyrtar n  kryerjen e detyrave 
zyrtare, parashikuar nga neni 409 par. 1 t  KPRK n  vepr n penale pengimi i personit 
zyrtar n  kryerjen e detyrave zyrtare , parashikuar nga neni 409 par 5 lidhur me par. 
1 t  KPRK.

Ashp rsim i d nimit - ndryshimi i aktgjykimit t  gjykat s s  shkall s s  par  p rkitazi 
me vendimin p r d nimin - z vend simi i d nimit me gjob  n  d nim me burg efektiv. 

Nga arsyetimi

Gjykata Themelore Gjilan – Dega në Viti, me aktgjykimin P.nr.133/2014 ,datë 24.11.2015, e 
ka shpallur fajtor të pandehurin D.V. për veprën penale të pengimit të personit zyrtar në kry-
erjen e detyrave zyrtare, parashikuar nga neni 409 par. 1 të KPRK, për të cilën e ka gjykuar 
me gjobë prej 1.800 (një mijë e tetëqind) €, të cilën është obliguar ta paguajë në afat prej 15 
ditësh, nga dita që aktgjykimi të marrë formë të prerë dhe, në rast se nuk e bën pagesën, gjoba 
t’i zëvendësohet me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditësh, duke iu llogaritur 
çdo ditë e kaluar në burg me nga 20 €. I akuzuari është obliguar që, në emër të paushallit 
gjyqësor, të paguajë shumën prej 40 €, në afat prej 15 ditësh, nga dita që aktgjykimi të marrë 
formë të prerë. Të dëmtuarit H.H, F.H dhe A.M, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 
janë udhëzuar në kontest të rregullt civil. 
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Kundër këtij aktgjykimi ankesë brenda afatit ligjor ka paraqitur prokurori i PTH Gjilan, për 
shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale dhe vendimit mbi dënimin. 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, pretendimet ankimore të prokurorit janë të bazuara, sepse 
aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale të 
parashikuara nga neni 384 par. 2 nënpar. 2.1 të KPPK, ngase në përshkrimin faktik të bërë në 
dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar por edhe në aktakuzë, konstatohet fakti se vepra penale 
i ka të gjitha tiparet që e përbëjnë qenien e veprës penale të parashikuar nga neni 409 par. 5, 
lidhur me par. 1 të KPRK, siç pretendon me të drejt prokurori. Meqë personat e dëmtuar – të 
penguar në kryerjen e detyrës zyrtare, janë zyrtarë policorë në kryerjen e detyrave zyrtare – 
në zbatim të urdhëresës së gjykatës - gjetjen e të kërkuarin M.A, shkojnë në shtëpinë e tij në 
fshatin Ballancë, me qëllim të arrestimit të tij, por i pandehuri, për ta penguar, këtë shkon nga 
shtëpia e vete në shtëpinë e M, e bllokon derën e hyrjes së shtëpisë dhe nuk i lejon policët 
të hyjnë brenda, ndërkohë që i kërkuari, duke përfituar nga rasti, largohet nga shtëpia. Kjo 
vërteton faktin se policët, si persona zyrtarë, ishin penguar në kryerjen e detyrës zyrtare, se 
veprimi i të pandehurit ishte drejtuar në pengimin e një veprimi konkret të zyrtarëve policorë 
- arrestimin e të kërkuarit M. Për këto arsye, Gjykata e Apelit konkludon se ricilësimi i veprës 
penale nga ana e gjykatës së shkallës së parë, me arsyetimin se as nga provat e bashkëngji-
tura, as nga përshkrimi në dispozitiv, cilësimi juridik i veprës penale të pengimit të personit 
zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, parashikuar nga neni 409 par. 5 të KPRK, nuk i përgjig-
jet cilësimit juridik të saj, prandaj bëri ricilësimin e veprës nga paragrafi 5 në paragrafin 1 të 
nenit 409 të KPRK, për Gjykatën e Apelit është i papranueshëm, sepse nuk është në përputhje 
me ligjin dhe për këtë arsye e bëri ricilësimin si në dipozitivin e këtij aktgjykimi, meqë në 
rastin konkret gabimisht është zbatuar ligji penal.

Duke shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, në ankesën e prokurorit preten-
dohet se gjykata e shkallës së parë të pandehurit nuk i ka shqiptuar dënimin e merituar sipas 
ligjit. Rrethanat lehtësuese, çfarëdo qofshin ato, në rastin konkret assesi nuk kanë mundur të 
vlerësohen si aq të rëndësishme sa të ndikonin në zbutjen deri në këtë nivel të dënimit ligjor 
të parashikuar. Gjykata i ka përmendur rrethanat lehtësuese, për të cilat nuk ka dhënë kurrfarë 
arsyetimi, çka do të thotë se, në rastin konkret, rrethanat rënduese nuk janë vlerësuar fare, por 
vetëm është përmendur rrezikshmëria shoqërore ndaj personave zyrtarë dhe, sikur gjykata ta 
kishte vlerësuar këtë dhe shkallën e përgjegjësisë penale te të pandehurit, pastaj faktin se ai 
kishte shfaqur vendosmëri në kryerjen e veprës penale, se ai është kryerës edhe i veprave të 
tjera penale, se këtë vepër penale e ka kryer ndaj personave zyrtarë që po zbatonin urdhëresat 
e gjykatës, sigurisht të akuzuarit do të duhej t’ia shqiptonte një dënim me burgim efektiv, 
që do të ishte në përpjesëtim me shkallën e përgjegjësisë penale, rrezikshmërinë shoqërore, 
mënyrën e kryerjes së veprës penale, të kaluarën e tij kriminale dhe me dëmet e shkaktuara 
ndaj të dëmtuarve. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet ankimore në ankesën e Prokurorit për 
një dënim me burgim efektiv janë të bazuara. Gjykata e shkallës së parë, konform dispozitës 
së nenit 74 të KPRK, i ka konstatuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese, të cilat ndikojnë në 
caktimin e llojit dhe masës së dënimit dhe me atë rast si rrethana lehtësuese të pandehurit ia 
mori për bazë faktin se u është përgjigjur thirrjeve të gjykatës, se ishte korrekt para gjykatës, 
se është penduar dhe ka premtuar që në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, se është 
ushqyes i familjes dhe babë i tre fëmijëve dhe se më parë nuk ka qenë i gjykuar, kurse si 
rrethanë veçanërisht lehtësuese konsideroi faktin se e ka pranuar fajësinë, ndërsa si rrethanë 
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rënduese gjykata mori për bazë faktin se veprat penale të këtij lloji arrijnë shifra mjaft të larta 
dhe paraqesin rrezikshmëri shoqërore dhe se vepra penale është kryer ndaj personave zyrtarë 
në kryerjen e detyrave zyrtare. 

Kolegji penal i kësaj Gjykate vlerëson se rrethanat lehtësuese dhe rënduese të konstatuara nga 
gjykata e shkallës së parë nuk janë vlerësuar në masë të duhur, në fakt, rrethanat lehtësuese 
janë mbivlerësuar, andaj dënimi i shqiptuar nuk është në përputhje me rrezikshmërinë e shtuar 
shoqërore të kësaj vepre penale dhe këtu nuk mjafton që vetëm të arrihet qëllimi i dënimit, kur 
kemi parasysh edhe rrethanat e vëna në dukje në ankesën e prokurorit, prandaj kjo Gjykatë 
të pandehurin e dënoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimit. Pra, duke i pasur parasysh faktet 
e mësipërme, d.m.th. se kemi të bëjmë me një vepër penale drejtuar ndaj personave zyrtarë 
në kryerjen e detyrave zyrtare, të cilët po zbatonin një urdhëresë gjykate, në veçanti këmbën-
gulësinë e të pandehurit për ta kryer veprën penale si dhe rrethanat e tjera në të cilat është kryer 
vepra penale - dënimi që kjo Gjykatë i shqiptoi të pandehurit është në përpjesëtim me shkallën e 
përgjegjësisë penale të të pandehurit, si kryerës, dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të 
vlerës së mbrojtur, duke qenë posaçërisht në funksion të preventivës së përgjithshme dhe të asaj 
individuale, forcimit të moralit të shoqërisë si dhe të përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve 
dhe se dënimi i shqiptuar do të bëjë që kryerësi të përmbahet nga kryerja e veprave penale në 
të ardhmen, do të arrihet rehabilitimi i tij dhe do të ndikohet në përmbajtjen e personave të tjerë 
nga kryerja e veprave penale, pra me dënimin e shqiptuar nga kjo Gjykatë do të mund të arrihet 
qëllimi i dënimit i parashikuar nga dispozita e nenit 41 të KPRK. 

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PA1.nr.134/2016, dat  15.03.2016)

PA1.NR.160/2016

Anulim i aktgjykimit te Gjykat s se shkall s s  par  p r shkak t  shkeljeve thelb sore 
t  dispozitave t  procedur s penale t  parashikuara nga neni 384 par. 1 n n par. 1.12 t  
KPPK. 

Nga arsyetimi

Gjykata Themelore Ferizaj – Dega Kaçanik, me aktgjykimin P.nr.352/2013, datë 25.11.2015, e ka 
shpallur fajtor të akuzuarin G.D për veprën penale të rrezikimit të trafikut publik, parashikuar nga 
neni 378 par. 8, lidhur me par. 6 të KPKK, për të cilën e ka gjykuar me 40 (dyzet) ditë burgim, 
në të cilin i është llogaritur edhe koha e kaluar në ndalim nga data 24.11.2015, ora 14:00, deri më 
datë 25.11.2015, ora 11:00, ndërsa pjesa tjetër, me pëlqimin e të akuzuarit, i zëvendësohet me 
dënim me gjobë, ashtu që për çdo ditë burgimi i llogariten nga 20 € të gjobës prej 780 (shtatëqind e 
tetëdhjetë €), që është obliguar ta paguajë në 3 këste mujore, pasi aktgjykimi të marrë formë të pre-
rë. I akuzuari është obliguar që, në emër të shpenzimeve të procedurës penale, të paguajë paushal-
lin gjyqësor në shumën prej 100 €, në afat prej 15 ditësh, pasi aktgjykimi të marrë formë të prerë. 
E dëmtuara, për realizimin e kërkesës pasurore- juridike është udhëzuar në kontest të rregullt civil.
Kundër këtij aktgjykimi ka paraqitur ankesë i akuzuari, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe 
jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal.
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Me ankesën e të akuzuarit, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë goditet mbi bazat e për-
mendura më sipër. Mirëpo, kolegji penal i kësaj Gjykate, sipas detyrës zyrtare, e vlerësoi akt-
gjykimin edhe sa u përket shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale, konform 
nenit 394 par. 1 pika 1.1 të KPPK, duke përfunduar se aktgjykimi, në pjesën ndëshkuese, 
është i paqartë dhe i pakuptueshëm, për arsye se gjykata e shkallës së parë zëvendësimin e 
dënimit me burgim ia llogarit sipas dispozitës së nenit 46 par. 3 të KPRK dhe, lidhur me këtë, 
nuk jep asnjë arsye për të cilën e kishte shndërruar dënimit me burgim në dënim me gjobë, 
sipas dispozitës së lartpërmendur. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, me aktgjykimin e ankimuar janë shkelur dispozitat 
përkatëse ligjore me rastin e shqiptimit të dënimit me burgim në kohëzgjatje prej 40 (dyzet) 
ditësh, të zëvendësuar me dënim me gjobë prej 780 (shtatëqind e tetëdhjetë) € me pëlqimin 
e të akuzuarit, të cilin, siç del nga aktgjykimi i ankimuar, gjykata ia zëvendëson konform 
dispozitës ligjore nga neni 46 par. 3 të KPRK, që ka të bëjë me rregullimin e zëvendësimit të 
dënimit me gjobë në dënim burgimi, duke llogaritur për çdo ditë të kaluar në burg nga 20 €. 

Kjo për faktin se zëvendësimi i dënimit me burgim me dënimin me gjobë është rregulluar me 
dispozitën e nenit 47 të KPRK, sipas së cilës gjykata mund të shqiptojë dënim me burgim deri 
në 6 (gjashtë) muaj dhe njëkohësisht mund të vendosë që dënimi me burg të zëvendësohet me 
dënim me gjobë, me pëlqimin e personit të dënuar, gjë që nuk nënkupton se dënimi me gjobë 
mund të zëvendësohet duke ia llogaritur nga 20 € për një ditë burgim, siç parashikon dispozi-
ta e nenit 46 par. 3 të KPRK. Sipas dispozitës së përmendur më lart, te rastet e zëvendësimit 
të dënimit me burgim me dënim me gjobë, me pëlqimin e personit të dënuar, gjykata mund 
t’ia shqiptojë të akuzuarit dënimin sipas dispozitës së nenit 46 par. 1 të KPRK (në kuadër të 
minimumit dhe maksimumit ligjor), sipas rregullave të përgjithshme të matjes së dënimit, 
duke i vlerësuar rrethanat rënduese e lehtësuese, peshën e veprës penale, shkallën e përgjeg-
jësisë penalo-juridike të të pandehurit, gjithnjë duke marrë parasysh gjendjen ekonomike si 
dhe rrethanat e tjera relevante, të cilat vlejnë për matjen e dënimit. 

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PA1-nr.160/2016, dat  22.03.2016)

PA1.NR.173/16

Ricil simi juridik i bashk kryerjes s  dy (2) veprave penale t  vjedhjes s  r nd  t  para-
shikuara nga neni 327 par. 1 n npar. 1.1, lidhur me nenin 31 t  KPRK, si bashk kryerje 
e vepr s penale t  vjedhjes s  r nd  n  vazhdim, parashikuar nga neni 327 par. 1 n n 
par. 1.1, lidhur me nenin 31 e n  lidhje me nenin 81 t  KPRK.

Shkeljet e ligjit penal p rkitazi me mosllogaritjen e koh s s  paraburgimit n  vendimin 
p r d nim. Shqiptimi i d nimit n n minimumin e p rcaktuar ligjor. 

Nga arsyetimi
Gjykata Themelore Prizren, me pikën I dhe II të dispozitivit të aktgjykimit P.nr.1779/2015, 
datë 09.11.2015, të akuzuarit D.A dhe M. S i ka shpallur fajtorë për bashkëkryerje të dy 
veprave penale të vjedhjes së rëndë, parashikuar nga neni 327 par. 1 nën par. 1.1, lidhur me 
nenin 31 të KPRK dhe i ka dënuar, secilin veç e veç dhe për secilën vepër penale veç e veç, 
me nga 1 (një) viti e dy (2) muaj burgim dhe me gjoba prej nga 250 (dyqind e pesëdhjetë) 
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€. Konform nenit 80 par. 1 dhe 2, pika 2.3 dhe 2.4 të KPRK, të akuzuarve, secilit veç e veç 
u ka shqiptuar dënime unike me nga 2 (dy) vjet e 3 (tre) muaj burgim dhe dënime unike me 
gjobë prej nga 500 (pesëqind) €. Janë obliguar që secili, në emër të shpenzimeve të paushallit 
gjyqësor, të paguajnë shumat prej nga 20 €, në afat prej 15 ditësh nga dita që aktgjykimi të 
marrë formë të prerë. Të dëmtuarit Qendra e Mjekësisë Familjare në Prizren dhe K.E, për 
realizimin e kërkesës pasurore-juridike janë udhëzuar në kontest të rregull civil. 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor kanë paraqitur ankesa mbrojtësit e të akuzuarve, mbi 
të gjitha bazat ankimore. 

Gjykata e Apelit, duke shqyrtuar aktgjykimin e ankimuar në drejtim të pretendimeve anki-
more, konkludoi se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të ligjit penal, të cilat vihen 
në dukje në ankesa, ngase, me rastin e caktimit të masës së dënimit. nuk ka llogaritur edhe 
kohën e kaluar në paraburgim dhe atë nga data 11.10.2015 gjer më 11.11.2015 të caktuar 
sipas aktvendimit për caktimin e paraburgimit Pp.nr.146/15, datë 12.10.2015. të Gjykatës 
Themelore Prizren, duke mos zbatuar kështu dispozitën e nenit 83 par. 1 të KPRK, në të 
cilën precizohet se koha e kaluar në paraburgim, në arrest shtëpiak si dhe çdo periudhë e 
heqjes së lirisë lidhur me veprën penale, llogariten në dënimin e shqiptuar me burgim dhe 
me gjobë. Po ashtu, duke vlerësuar aktgjykimin e ankimuar sipas detyrës zyrtare, konform 
nenit 394 të KPPK, sa i përket shkeljes së ligjit penal, kjo Gjykatë konstatoi se nga shkresat 
e lëndës vërtetohet fakti se 2 veprat penale të vjedhjes së rëndë janë kryer në të njëjtën ditë, 
më 11.10.2015, pra në një periudhë të shkurtër kohore; veprat penale janë kryer me dashje, 
me qëllim të përvetësimit të sendit të huaj të luajtshëm, për t’i sjellë vetes ose tjetrit përfitim 
pasuror të kundërligjshëm; në mënyrë të njëjtë të veprimit dhe brenda një territori të caktuar; 
përshkrimi ligjor i tyre është i njëjtë dhe cilësimi juridik i veprave penale është identik. Në 
këtë situatë, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, janë plotësuar të gjitha predispozitat ligjore 
që veprimet e të akuzuarve, të cilat këta i kanë ndërmarrë në të dy rastet, të cilësohen si një 
tërësi, përkatësisht si një vepër e vetme penale e vazhduar, e parashikuar nga neni 327 par. 1 
nën par. 1.1 lidhur me nenin 31 e në lidhje me nenin 81 të KPRK. 

Gjykata e Apelit vlerëson se pretendimet e mbrojtësve te të akuzuarve për shqiptimin e një 
dënim më të butë janë të bazuara. Gjykata e shkallës së parë i ka konstatuar drejt dhe në 
mënyrë të plotë të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese ndaj të akuzuarve, mirëpo kolegji 
penal i kësaj gjykate vlerëson se rrethanat lehtësuese janë nënvlerësuar, ndërsa ato rënduese 
janë mbivlerësuar. Gjykata e shkallës së parë i ka vlerësuar gabimisht si rrethana rënduese 
ndaj të akuzuarve se ata, në të njëjtën ditë, kanë kryer dy vepra penale, pra se janë recidivistë 
të këtyre veprave penale. Gjykata e Apelit konstaton se një gjë e tillë nuk mund të qëndro-
jë, për faktin se në rastin konkret kemi të bëjmë me një vepër penale të vjedhjes së rëndë 
në vazhdim, e meqë nga shkresat e lëndës nuk vërtetohet me ndonjë provë konkrete që të 
akuzuarit janë shpallur fajtorë dhe janë dënuar me aktgjykim të formës së prerë, një rrethanë 
e tillë nuk mund te cilësohet rënduese me rastin e matjes dhe caktimit të dënimit. Pra, duke 
i marrë parasysh rrethanat lehtësuese të pretenduara në ankesat e mbrojtësve te të akuzuarve 
dhe faktin se të akuzuarit janë të rinj me moshë, respektivisht të moshës 20 vjeçare, si dhe 
duke marrë parasysh ricilësimin e veprave penale si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, pasi që 
me vendimin për ndryshimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë të akuzuarit gjenden 
në pozitë më të volitshme juridike penale, sepse ngarkohen për një vepër penale në vend të 
dy veprave penale, por edhe pretendimet e tjera ankimore të mbrojtësve te të akuzuarve dhe 
rrethanat e rastit konkret, kjo Gjykatë e ndryshoi aktgjykimin e ankimuar edhe përkitazi me 
vendimin për dënim, duke vlerësuar se ka vend për shqiptimin e një dënimi më të butë, nga 
ai të cilin e ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë, kështu që, duke marrë për bazë si rrethanë 
veçanërisht lehtësuese pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, kolegji penal i kësaj, kon-
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fom nenit 75 të KPRK, u shqiptoi të akuzuarve dënime nën minimumin e parashikuar ligjor 
për këtë vepër penale, me bindjen se edhe me një dënim të tillë do të mundë të arrihet qëllimi 
i dënimit, mbasi ato janë në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së 
kryer penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale te të akuzuarve, si kryerës, dënime këto 
që duhet t’i shërbejnë preventivës gjenerale, posaçërisht asaj individuale, forcimit të moralit 
të shoqërisë si dhe përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve, duke ndikuar, po ashtu, te kry-
erësit të mos kryejnë vepra penale në të ardhmen e të rehabilitohen, por edhe në përmbajtjen 
e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale. Kjo gjykatë konsideron se me dënimet e 
shqiptuara ndaj të akuzuarve do të mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit i parashikuar me 
dispozitat e neni 41 të KPRK.

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PA1.nr.173/2016, dat  24.05.2016)

PA1.NR.1502/2015 

Ricil simi juridik i vepr s penale n  p rputhje me ligjin penal. 

Duke shpallur fajtor t  akuzuarin L.D. p r vepr n penale t  rrezikimit t  trafikut pub-
lik sipas nenit 378, par. 9 t  KPRK, gjykata e shkall s s  par  nuk e ka zbatuar drejt 
ligjin penal, sepse vepra penale sht  dashur t  cil sohet si vep r penale e rrezikimit 
t  trafikut publik t  parashikuar nga neni 378 par. 9, lidhur me par. 6 dhe 1 t  KPRK.
 
Ashp rsim i d nimit nga d nimi me burgim prej 2 vjet sh n  d nim me burgim prej 3 
vjet sh.

Nga arsyetimi

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Prishtinë, P.nr.3104/15, datë 28.10.2015, i akuzuari 
L.D, është shpallur fajtor për veprën penale të rrezikimit të trafikut publik të parashikuar nga 
neni 378 par. 9 të KPRK dhe e ka dënuar me 2 (dy) vjet burgim, në të cilin do t’i llogaritet 
edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 20.09.2015 deri më 08.10.2015 dhe do të fillojë 
ta vuajë 15 ditë pasi aktgjykimi të marrë formës të prerë. I akuzuari është detyruar t’i paguajë 
shpenzimet e procedurës penale, r ekspertizën e komunikacionit në shumën prej 40,88 €, 
ndërsa në emër të paushallit gjyqësor, shumën prej 50 €, në afat prej 15 ditësh, pasi aktgjy-
kim të bëhet i formës së prerë. Pala e dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, 
udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vepruar në procedurën ankimore, ka vendosur: “Me aprovi-
min e ankesës së Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë e sipas detyrës zyrtare 
aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.3104/15 datë 28.10.2015, ndryshohet sa 
i përket cilësimit juridik të veprës penale dhe vendimit mbi dënimin , ashtu që veprimet e të 
akuzuarit të përshkruara në dispozitiv të aktgjykimit të kundërshtuar, i cilëson si vepër penale 
rrezikim i trafikut publik, nga neni 378 par. 9 lidhur me par. 6 dhe 1 të KPRK dhe për veprën 
penale të ricilësuar, të akuzuarit L.D. i shqipton dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 (tri) 
vitesh. Në dënimin e shqiptuar të akuzuarit i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga 
data 02.09.2015 deri më datë 09.10.2015. Në pjesët tjera aktgjykimi ngel i pandryshuar”.

Ankesa e mbrojtësit të akuzuarit refuzohet si e pabazuar. 
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Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të shkeljeve thelbësore të 
dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit e shqyrtoi atë, sipas detyrës 
zyrtare, edhe në këtë aspekt, konform dispozitës së neni 394 të KPP dhe konstatoi se nuk 
përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale, të cilat do të kushtëzonin 
anulimin e tij.

Ndërkaq, duke e shqyrtuar detyrimisht aktgjykimin e shkallës së parë përkitazi me shkeljen e 
ligjit penal, kjo Gjykatë gjen se ligji penal është zbatuar gabimisht kur i akuzuari është shpal-
lur fajtor për veprën penale të rrezikimit të trafikut publik, parashikuar nga neni 378, par. 9 
të KPRK. Kjo për faktin se, siç rezulton nga shkresat e lëndës dhe dispozitivi i aktgjykimit 
të kundërshtuar, i akuzuari veprën penale e ka kryer nga pakujdesia, prandaj në veprimet e 
tij përmbushen elementet qenësore të veprës penale të rrezikimit të trafikut publik të parashi-
kuar nga neni 378 par. 9, lidhur me par 6 dhe 1 të KPRK dhe jo ato të veprës penale vetëm 
sipas paragrafit 9 të këtij neni, për çka edhe u desh të ndryshohet cilësimi juridik në harmoni 
me ligjin penal.

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, pretendimet ankimore të prokurorit për një dënim më të 
ashpra ndaj të akuzuarit janë të bazuara, ndërsa ato të mbrojtësit të tij për shqiptimin e një 
dënimi më të butë, janë të pabazuara. Gjykata e shkallës së parë i ka konstatuar drejt rre-
thanat lehtësuese të cilat qëndrojnë në anën e të akuzuarit, por ato, sipas vlerësimit të kësaj 
Gjykate, i ka mbivlerësuar. Prandaj, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e rastit konkret 
- se i akuzuari veprën e ka kryer duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes me kushtet dhe 
gjendjen e rrugës, se e ka drejtuar automjetin më shpejt sesa shpejtësia e lejuar (50 km/h më 
shpejt), se e ka goditur të dëmtuarin që lëvizte në korsinë e tij të lejuar të qarkullimit dhe në 
parkun e Gërmisë (vend ky i destinuar për shëtitje dhe rekreacion) dhe se mban përgjegjësinë 
e vetme dhe primare për shkaktimin e këtij aksidenti, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, të 
gjitha këto bëjnë që përgjegjësia penale e tij të jetë më e lartë sesa ajo që është vlerësuar nga 
gjykata e shkallës së parë, prandaj të akuzuarit ia shqiptoi një dënim më të lartë me burgim 
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindjen se ky është në harmoni me shkallën e përg-
jegjësisë penale të tij, si kryerës, dhe me intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së 
mbrojtur, duke u vënë posaçërisht në funksion të preventivës gjenerale dhe asaj individuale 
dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i tij i parashikuar në dispozitën e nenit 41 të KPRK.

(Gjykata e Apelit e Kosov s, PA1.nr.1502/15, dat  28.10.2015) 
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sudska praksa is civilno pravo

materijalno pravo 
AC - BR. 1928/2012

Osloba anje i predaja podruma se odbija, ako ga tu ilac nije imao u posedu ni u jed-
nom trenutku, dok se tu eni nalazi u posedu vi e od 20 godina u okviru sporazuma sa 
drugim stanovnicima.

Iz obrazlo enja

Tu ilac je zahtevao da se tu eni primora da oslobodi od ljudi i objekata i preda podrum, koji 
je dat na upotrebu zajedno sa stanom po ugovoru br. 1193/11245, datuma 19.07.1983.

Prvostepeni sud je utvrdio da je tu beni zahtev tu ioca neosnovan, jer tu ilac nije nikada ima 
u svom posedu sporni podrum, koji je dat u posed u okviru sporazuma postignutog izme u 
stanovnika objekta, ta nije, tu eni ga poseduje u periodu vi e od 20 godina u skladu sa l-
anom 104, povezano sa lanom 108 iz Zakona o vlasni tvu i drugim svojinskim pravima.

Apelacioni sud Kosova, u Pri tini, je tokom albenog postupka odbacio zahtev tu ioca, sma-
traju i da je prvostepeni sud pravilno i potpuno utvrdio injeni no stanje na osnovu kojih je 
primenio zakonske odredbe parni nog postupka i materijalnog prava kada je ustanovio da je 
tu beni predlog neosnovan.

Vrhovni sud Kosova je odbio reviziju kao neosnovanu, nalaze i da po lanu 37 iz ZVDSP 
predvi eno je da vlasnik mo e zahtevati povratak individualno odre enog materijalnog pred-
meta, ali on mora da doka e da je nad predmetom iji povratak zahteva imao pravo vlasni tva 
i da se objekat nalazi u stvarnom posedu tu enog. U konkretnom slu aju podnosilac zahteva 
nije dokazao da je vlasnik, ve  da je samo korisnik stana i podruma. Sam tu ilac je priznao 
da nikada nije iveo u stanu i da nije koristio podrum, dakle, u skladu sa lanom 29 par. 1 u 
vezi sa lanom 7 iz Zakona o stanarskim odnosima, koji predvi a da, ako je nosilac prestao 
da koristi, zatim je imao obavezu da tokom odsustva obavesti novog korisnika podruma u 
upotrebi i sla i se sa njim oko na ina kori enja tog podruma.

(Apelacioni sud Kosova, Pri tina, AC-br. 1928/2012, datuma 04.12.2013)
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radni spor 
AC- BR. 4098/2013

Isplata na ime minulog rada, uz obra un od 0.5% za radno iskustvo, ne pripada tu io-
cu, ukoliko je potpisao aneks ugovora, u okviru kojeg se sla e sa bruto platom od 2.700 
€ , koja uklju uje sve ostale dodatke.

Iz obrazlo enja

Tu ilac je zahtevao da se tu ena obave e da plati iznos od 23,490 € na ime minulog rada, uz 
obra un od 0,5 % godi nje na osnovnu mese nu zaradu za period od 01.01.2006 pa sve do 
31.12.2010, uz zakonsku kamatu.

Nije sporno da je tu ilac bio zaposlen od strane tu ene, sa kojom je potpisao i aneks ugovora, 
pod kojima bruto plata tu ioca treba da iznosi 2.700 €, koja uklju uje sve ostale dodatke, pa 
tako i radno iskustvo u iznosu od 0.5%.

Sud prve instance je odbacio zahtev tu ioca na osnovu toga to je isti nakon potpisivanja 
aneksa ugovora i to datuma 01.01. 2006, slo io sa bruto mese nom platom u iznosu od 2.700 
€. Sa ovim aneks-ugovorom o radu, obuhva eni su svi drugi dodaci u okviru bruto zarade od 
2.700 €, pa time i radno iskustvo po osnovi od 0.5% po godini, pa samim tim posle potpisiv-
anja istog, tu ena nije imala bilo kakvu drugu zakonsku obavezu prema tu itelju.

Apelacioni sud Kosova, Pri tina, postupaju i u albenom postupku je prihvatio kao pravedan 
i legitiman pravni stav i injeni ne nalaze i konstataciju prvostepenog suda pa je zbog toga 
odbio albu tu ioca.

Vrhovni sud Kosova je odbio reviziju kao neosnovanu, nalaze i da tu beni zahtev nema 
pravnu osnovu, jer samim sklapanjem aneksa ugovora jeste prihvatio promenu glavnog 
ugovora i platu koja je odre ena aneksom ugovora, budu i da je to izri ito obuhvatalo sve 
ostale dodatke u okviru bruto zarade ranije realizovanih u vidu podsticaja, putnih tro kova i 
bonusa uklju eni u bruto plati.

(Apelacioni sud Kosova, Pri tina, AC-br. 4098/2013, datum 03.02.2015)

radni spor 
AC - BR. 4620/2012

aposlenom pripadaju li na primanja, ako se vratio na radno mesto sa pravosna nom 
odlukom.

Iz obrazlo enja: 

Tu ilac je tra io naknadu li nog dohotka za sporni period jednom kada je vra en na posao 
pravosna nom presudom Op tinskog suda.
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Prvostepeni sud je utvrdio da je zahtev osnovan, jer se oslanja na lan 104 Zakona o radu i 
lana 154 iz ZOO, pa je zbog toga odobrio zahtev tu itelja u celosti, odre uju i iznos nadok-

nade na osnovu ugovora o radu sklopljenog izme u tu ioca i tu enog.

Apelacioni sud Kosova, Pri tina, postupaju i u albenom postupku u potpunosti prihva a 
kao pravedan i legitiman pravni stav prvostepenog suda, kojim se odbija alba tu enog i 
potvr uje presuda prvostepenog suda.

Vrhovni sud Kosova je odbio reviziju, smatraju i da su ispunjeni zakonski uslovi predvi eni 
lanom 154 iz ZOO da se tu iocu nadoknade plate za period tokom kojeg je nezakonito uk-

lonjen iz radnog odnosa. Vrhovni sud je utvrdio nadoknadu na osnovu kona ne presude, ali 
se zato iznos nadoknade odre uje na osnovu ugovora o radu potpisanog od strane tu enog, a 
koji kao takav nije osporen sa njihove strane.

(Apelacioni sud Kosova, Pri tina, AC-br. 4620/2012, datuma 07.03.2014)

obligaciono pravo 
nadoknada tete za pretrpljenu du evnu bol prilikom smrti supru nika, to jest oca, kao 
i za podizanje spomenika i pokrivanje tro kova sahrane.

Iz obrazlo enja

Tu ioci su tra ili naknadu tete a pretrpljenu bol za smrt njenog mu a, ili oca i podizanje 
spomenika kao i pokrivanje tro kove sahrane.

Prvostepeni sud je delimi no odobrio zahtev o te enih i primorao tu enu da tu iocima na 
ime naknade tete za pretrpljenu bol za smrt njenog supruga, odnosno oca, da plati po 3.500 
€ i to za: za podizanje nadgrobne plo e iznos od 1.000 € i za tro kove sahrane iznos od 1.500 
€, sa kamatom po kamatnoj stopi od 3.5%, koja se obra unava od datuma 26.04.2012 sve do 
kona ne isplate.

Apelacioni sud Kosova je odbacio albu u vezi sa tro kovima postupka i potvrdio ovaj deo 
presude prvostepenog suda, u vezi sa naknadom za bol on je promenjen, tako da je tu ioci-
ma odobren iznos od 6.000 €, dok je za nadgrobnu plo u dodeljen iznos od 1.000 € kao i za 
pogrebne tro kove u iznosu od 1,500 €, sa kamatom koja se pla a od strane doma ih banaka 
za tedne uloge sa rokom dospe a preko 1 godine, bez odre enog odredi ta, po ev i od dana 
presude prvostepenog suda pa sve do kona ne isplate.

Vrhovni sud je prihvatio pravni stav prvostepenog suda o prihvatanju kao osnovanu tvrdnju 
na osnovu zahteva o te enih i drugostepenog suda u vezi sa izmenom presude koja se odnosi 
na iznose nadoknade tete za pretpljeni bol, nalaze i da su adekvatni za postizanje svrhe 
ubla avanje bola, podr avaju i kao propisnu odluku donetu od strane drugostepenog suda, u 
smislu lana 195.1 ta ka e) iz ZPP, kako bi postigli ove iznose kao u dispozitivu iste presude.

(Apelacioni sud Kosova, Pri tina, AC - br. 4544/2012 datuma 21.05.2014)
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radni spor 
zakon o imovini i drugim imovinskim pravima

Kada se isplate li na primanja za sporni period, onda nema ni govora o izgubljenim 
prihodima i dobiti, tako da ne postoji pravni osnov za nadoknadu tete za gubitak do-
biti, samim tim nema osnova da realizuje isplata od strane ambulante koja se finansira 
od strane paralelnog sistema Republike Srbije na Kosovu, jer se ni u ovoj situaciji ne 
govori o izgubljenoj dobiti.

Iz obrazlo enja 

Tu ilac je zatra io da se tu eni obave e da je vrati na posao i da joj isplati li na primanja za 
sporni period, sa kamatom.
Prvostepeni sud je odbacio ovaj tu beni zahtev tu ioca.
Apelacioni sud Kosova u Pri tini je odbacio albu tu ioca i potvrdio presudu prvostepenog 
suda, s obzirom da tu ilac nema pravo na li ni dohodak za sporni period, jer je u tom periodu 
realizovao prihod kao medicinska sestra u selu Grace, gde i trenutno ostvaruje li na primanja.
Vrhovni sud je odbio reviziju, zaklju iv i da je tu itelj tokom spornog perioda ostvarivala 
li na primanja i stoga se ne radi o izgubljenoj dobiti, jer ne spada u kategoriju ustavom ga-
rantovanih primanja, jer su ista bila realizovana u ambulanti u selu Grace, koja se finansira 
od strane paralelnog sistema Republike Srbije na Kosovu, pa samim tim nije bilo izgubljene 
dobiti.

(Apelacioni Sud Kosova, Pri tina, C-568/2013, Datum 09.12.2014)

odluka koja je doneta od strane suda u vidu presude  
kojom se zamenjuje akt nadle nog organa 

A.A - BR. 315/2015

lan 67 iz akona o administrativnim sporovima

Ako je u istom upravnom sporu sud jednom poni tio upravni akt organa tu enog, a up-
ravni organ doneo upravni akt u suprotnosti sa zapa anjima Suda koji se odnose na sam 
postupak, a tu ilac podnese novu tu bu, sud e poni ti osporeni akt po pravilu, a zatim 
e odoneti odluku po pitanju presude. Takva presuda zamenjuje akt nadle nog organa.

Prema paragrafu dva ovog lana, u ovim slu ajevima, sud obave tava organ koji vr i 
nadzor nad organom tu enog.

Iz obrazlo enja

Tu ilac je podneo tu bu protiv tu enog za ukidanje administrativnog akta organa tu enog. 
Provstepeni sud je tokom glavne rasprave i, nakon razmatranja dokaza u vezi sa obrazlo-
enjem presude, odobrio zahtev tu ioca i poni tio odluku tu enog organa, i vratio predmet 

tu enoj na razmatranje i preispitivanje.
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Protiv ove presude, albu je podneo tu ilac, koja osporava zakonitost toga, zbog pogre ne 
primene materijalnog prava, osnovnih administrativnih odredbi i pogre no utvr enog in-
jeni nog stanja. U obrazlo enju albe, izme u ostalog, je navedeno da je prvostepeni sud, 
kada je u pitanju osporena presuda, ponovo poni tio odluku tu enog, kao i prvi put kada je 
odluka otkazana istom presudom tu enog i po istom pitanju; sud prve instance je morao sam 
da donese odluku kao to je navedeno u lanu 67 iz ZAS, jer je protiv tu enog dostavljena 
nova tu ba kako bi isti doneo odluku o pitanju ponovnog vra anja predmeta organu tu enog 
na ponovno razmatranje. 

Iz spisa predmeta proizilazi da je organ tu enog, svojom odlukom, br. 00/00.00, datuma 
15.10.2012, odbacio kao neosnovanu albu A.S kao podnosioca albe, i podr ao odluku 
Disciplinske komisije za pozicije vi eg menad menta Vlade Republike Kosova, br. 000/0, 
datuma 06.08.2012. Osnovni sud u Pri tini u vezi sa podnetom tu bom, svojom presudom 
A br. 000/00, datuma 24.01.2014, usvaja tu beni zahtev tu ioca A.S i poni tava odluku gore 
pomenutog organa tu enog DKPVMVRK, i predmet vra a tu enom na ponovno razmatranje 
jer je njihova odluka obuhvatila pogre no pravno tuma enje i nedoslednost zbog ega nisu 
bili u mogu nosti da procene njegovu zakonitost, jer nije utvr eno injeni no stanje, samim 
tim ovaj organ se obavezuje da prilikom ponovnog razmatranja deluje po zapa anjima i nal-
azima suda u skladu sa lanom 65 iz ZAS.

DKPVMVRK, svojom odlukom A br. 0000/00 datuma 02.05.2014, donose i odluku kroz 
ponovni postupak na osnovu presude prvostepenog suda, kojom je poni tena njihova pre-
thodna odluka, ponovo je odbacio kao neosnovanu albe tu ioca - A.S, dok ostavlja na 
snazi odluku Disciplinske komisije za pozicije vi eg menad menta, broj protokola. 000/0, 
datuma 06.08.2012, odbacuju i kao neprihvatljivu njihovu albu, br. 00/0000/0000 datuma 
17.08.2012, podnete protiv odluke organa poslodavca – Ministarstva za infrastrukturu, br. 
0000/12, datuma 14.08.2012.

Protiv odluke organa tu enog, tu itelj podnosi novu optu nicu i dopunu (pro irenje) tu be 
25.06.2015. Prvostepeni sud, sada odlukom koja je osporena od strane tu itelja, ponovo odo-
brava njihov tu beni zahtev kao osnovan i poni tava odluku tu enog br. 0000/0000, datuma 
02.05.2014, zbog osnovnih nedostataka iz lana 84, 85 i 86 iz ZAP i nepotvr enog in-
jeni nog stanja, zbog ega se ne mo e oceniti njegovs zakonitost, tako da se predmet vra a 
tu enom na razmatranje i preispitivanje. 

Polaze i od takvog stanja u ovom predmetu, Kolegijum Apelacionog suda, je tokom razma-
tranja osporene presude prvostepenog suda, potra ivanja i drugih dokumenata predmeta, 
utvrdio da je osporena presuda u suprotnosti sa odredbama lana 43.3 i 67 iz ZAS, jer je pr-
vostepeni sud morao prilikom pravnog razmatranja predmeta, vo enje evidencije i meritorno 
donese odluku jer je tu eni, nakon ukidanja njihove odluke od strane prvostepenog suda, u 
istom upravnom sporu ponovo izdao upravni akt suprotan sa zakonskim odredbama ZAS-a, 
bez injeni nog stanja i suprotno pravnim stavovima i zapa anjima suda, tako da prvoste-
peni sud, kao po pravilu, e morati da sam re i ovaj predmet presudom koja zamenjuje akt 
nadle nog organa nakon to su utvrdili injeni no stanje bilo sami ili preko nekog drugog 
organa i na osnovu utvr enog stanja u slu aju, donesu odluku po meritumu i ne da odlu e 
kao u osporenoj odluci.

Iz tih razloga, osporena presuda na osnovu podnete albi je ukinuta od strane kolegijuma 
Apelacionog suda, na osnovu lana 195.1 c) iz ZPP-a, a predmet se vra a prvostepenom 
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sudu na ponovno razmatranje i dono enje odluke kako bi se nastavilo sa postupkom kao to 
je predvi eno u lanovima 43 i 67 iz ZAS, u zavisnosti od potvrde injeni nog stanja, da re i 
problem sa pravednom odlukom na osnovu dokaza i po zakonu.

Prvostepeni sud, nakon to je re io pitanje o meritumu, treba da postupi u skladu sa lanom 
67. par. 2 iz ZAS i da obavesti nadle ni organ koji vr i nadgledanje administrativnog organa.

(Apelacioni sud Kosova, Pri tina, A.A - br. 315/2015, datuma 21.03.2016)

A.A - BR. 18/2015 

Datum 09.03.2015

sticanje dr avljanstva kosova

akon o dr avljanstvu Kosova se defini e na in sticanja i gubitka dr avljanstva Repub-
like Kosova i ure uju i druga pitanja vezana za dr avljanstvo Republike Kosova.

lan 10 akona o dr avljanstvu Kosova je obezbedio uslove za sticanje dr avljanstva 
Republike Kosovo, kao to su punoletstvo, redovni boravak u Republici Kosovo 5 godina 
sa va e om dozvolom boravka, ispunjavanje po tovanja ustavnog i pravnog poretka, in-
tegracija u kosovsko dru tvo, posedovanje dovoljnih materijalnih sredstava, ispunjenje 
svih finansijskih obaveza prema dr avi i posedovanje osnovnog znanja nekih od slu benih 
jezika na Kosovu, itd., kako je odre eno na osnovu drugih paragrafa ovog lana.

Iz obrazlo enja 

Tu ilac je podneo tu bu protiv tu enog MUP - Komisije za razmatranje albi za dr avljan-
stvo, za poni tenje akta administrativnog organa u vezi sa sticanjem dr avljanstva natural-
izacijom. Prvostepeni sud je osporenom presudom odbacio tu bu kao neosnovanu i potvrdio 
odluku Komisije za albe za dr avljanstvo MUP-a, br. 07/00, datuma 06.04.2011, sa kojom je 
tu itelju odbijena alba za sticanje dr avljanstva Kosova koja je podneta protiv prvostepene 
odluke Komisije za dr avljanstvo, od datuma 00.07.2010.

Protiv ove presude, ovla eno lice tu ioca, advokat F.Y. je podneo albu, kojom se osporava 
zakonitost toga, zbog bitnih povreda postupka, pogre no i nepotpuno utvr enog injeni nog 
stanja i pogre ne primene materijalnog prava, predla u i da alba bude odobrena kao osno-
vana, osporena presuda poni ti i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno su enje ili da 
se odluka izmeni i da se tu beni zahtev tu itelja odobri u celini.

Kolegijum ovog suda, po ev i od takvog stanja u ovom slu aju, prihvata u celini kao prop-
isan i pravedan zaklju ak kolegijuma prvostepenog suda, kao i u slu aju odbijanja zahteva 
tu itelja, u potpunosti su sprovedene materijalne i procesne odredbe. Isto kao i Osnovni sud, 
Apelacioni sud je utvrdio da, u smislu lana 5. i lana 10. Zakona o dr avljanstvu, br. 03/L-
034 i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o dr avljanstvu br. 04/L-059, u potpunosti 
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je potvr eno da tu itelj nije ispunio zakonske uslove za priznavanje prava na dr avljanstvo 
Kosova, jer nije dokazano u vidu relevantnih dokaza da je on imao redovno izdatu dozvolu 
boravka od strane nadle nih organa Republike Kosovo u poslednjih pet godina, kao to je 
predvi eno u lanu 10.1 (b) Zakona o dr avljanstvu, dakle, na osnovu ove pravne osnove i 
tvrdnje tu itelja su odbijene odlukama gore navedenih administrativnih organa MUP-a to je 
utvr eno i tokom parni nog postupka od strane prvostepenog suda.

Tvrdnje tu ioca u albi da boravi na Kosovu od 2002 godine, ali nije bio u mogu nosti da 
bude prisutan na sudu, jer je po tovao obaveze i pokazao se lojalnim dr avi“, zatim slede 
poku aji i zahtevi u pogledu odr avanja ro i ta u odsustvu stranaka i njegove ostale tvrd-
nje, koje je kolegijum odbio kao neosnovane, jer podnosilac nije ponudio nikakve dokaze 
iz kojih e se pokazati da osporena presuda nije pravedna i zakonska; tako e nije dokazano, 
kako tvrdi, da je ostao vi e od pet godina u Republici Kosovo sa dozvolama boravka, u skladu sa 
zakonom. Kolegijum tako e smatra da je predstavnik tu ioca prisustvovao pripremnoj raspravi 
datuma 10.10.2014, odr ane pri prvostepenom sudu i predlo io da rasprava bude odlo ena kako 
bi mogao da osigura dokaze da je imao stalnu redovnu dozvolu za boravak u periodu od pet godi-
na bez prekida, predlog koji je odobren donetom odlukom, koje je i potpisao, a slede a rasprava 
je zakazana za 05.11.2014, kada mu je i usmeno saop teno, i jasno stavljeno do znanja da to slu i 
kao poziv na raspravu, dok se tu ena strana poziva dostavljenim pisanim pozivom, ali tu itelj nije 
prisustvovao ro i tu, nite je opravdao svoj izostanak. Prvostepeni sud je sa pravom i po zakonu, 
na raspravi odr anoj 05.11.2014 bez prisustva stranaka, na kojoj su razmotreni dokazi, kao to je 
predvi eno u lanu 41. Iz ZAS-a, jer su stranke bile redovno pozvane, tako da su u tom pogledu 
albene tvrdnje odbijene kao neosnovane.

S obzirom na to injeni no stanje, Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepeni sud primenio odred-
be ZAS-a i ZPP-a kao i Zakon o dr avljanstvu Kosova i pravilno primenio materijalno pravo, dok 
je osporena presuda jasna, razumljiva i sadr i opravdane razloge za odlu uju e injenice koje se 
odnose na odbijanje zahteva i potvrdu osporene odluke MUP-a, pa samim tim, kako po tvrdnjama 
iz albe osporena presuda ne mo e biti dovedena u pitanje, alba tu itelja je odbijena kao neosno-
vana, dok je presuda potvr ena kao pravedna i zakonska. 

(Apelacioni Sud Kosova, Pri tina, A.a - Br. 18/2015, Datuma 09.03.2015)
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A.A - BR. 135/2014

prestanak nezakonitih aktivnosti istra ivanja  
i eksploatacije mineralnih materija u republici kosovo 

lan 2, akona br. 03/L-163 o rudnicima i mineralima reguli e obim i delokrug zakona i 
propisuje da se ovaj zakon odnosi na sve aktivnosti koje uklju uju istra ivanje, rudarstvo i/
ili preradu mineralnih sirovina u Republici Kosovo.

lan 70 reguli e aktivnosti nelegalne eksploatacije, istra ivanja i posebne aktivnosti, kao i 
preduzimanje mera protiv izvo a a istra ivanja ili eksploatacije kao lica bez dozvole ili bez 
odobrenja NKRM.

U lanu 70.3 istog zakona predvi eno je da ako osobe ili njihov poslodavac (ako imaju 
poslodavca), nemaju dozvolu ili dozvolu od strane NKRM, trebaju biti uhap eni od strane 
policije a zatim im se izri u administrativne nov ane kazne na osnovu lana 79. paragraf 2 
ovog akona i krivi ne kazne iz lana 80. iz istog zakona. Pored toga, inspektor zaplanjuje 
svu radnu opremu i alate i izva ene minerale koji se nalaze na licu mesta. 

Iz obrazlo enja 

Tu ilac je podneo tu bu za pokretanje upravnog spora protiv tu enih, za ukidanje administrativ-
nog akta - Odluke NKRM – Komisije za albe, K.A- br. 000/12, datuma 04.2012, kojom je odbi-
jena alba sa brojem protokola 000, datuma 20.01.2012, dostavljenu protiv odluke NKRM-a za 
prekidanje ilegalnih aktivnosti va enja minerala i zaplene radnog alata i minerala, br. 000/2012, 
datuma 13.01.2012, jer je dana 13.01.2012, na mestu zvanom “Arbana”, u Prizrenu, utvr eno da 
je ilegalno prevozio sa kamionom marke “mercedes” 10 m3 ljunka i zato je ova njegova nelegal-
na aktivnost bila prekinuta. Njemu je oduzet kamion i pesak u iznosu od 10 m3, na osnovu lana 
70 par. 3 iz Zakona o rudnicima i mineralima.

Sud prve instance, na osnovu tu benog zahteva tu ioca, nakon odr avanja javne rasprave i dal-
jeg postupka sa strankama i nakon razmatranja relevantnih dokaza, presudom koja je osporena 
albom je odbacio zahtev tu ioca za poni tenje NKRM odluke protiv tu enog br. 000/12 od da-

tuma 02.04.2012, na osnovu toga to je tu itelj bez va e e dozvole, sa gore opisanim vozilom, 
sprovodio rudarske radove, prevoz ljunka u suprotnosti sa lanom 70, paragraf 1 i 3 iz Zakona o 
rudnicima i mineralima, br. 03/L-136.

Protiv ove presude, predstavnik tu ioca, advokat F.G., je podneo albu u zakonskom roku, ospo-
ravaju i zakonitost osporene rodluke zbog kr enja zakona i pogre ne primene materijalnog pra-
va; na osnovu albe, tvrde i, izme u ostalog, da je tu iltelj obavljao aktivnosti legalno kao auto 
prevoznik na osnovu sertifikata o biznisu, tako da je kriti nog dan prevozio pesak za svoje li ne 
potrebe i da ga je kupio od “Dili Commerce” u Ljandovici, pa samim tim tu itelj nije istra ivao i 
nije poslovao sa peskom na nelegalan na in, da je zaplena vozila bila nezakonita i proizvoljna i da 
vlasni tvo nad stvarima u iva pravnu i ustavnu za titu, i stoga predla e da drugostepeni sud usvoji 
albu i poni titi prvostepenu presudu.

Tu eni organ - Nezavisna komisija za rudnike i minerale u Pri tini, kao odgovor na albu tu itelja 
stoji pri svojim navedenim obrazlo enjem u spornoj odluci KA br. 901/12, datuma 02.04.2012, 
osporavaju i albu kao neosnovanu i predla e da se ista odbije, a da presuda prvostepenog suda 
bude potvr ena.
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Kolegijum Apelacionog suda, po ev i od takvog stanja u slu aju, presudu prvostepenog suda pri-
hvata u celini kao pravednu i zakonitu, jer, po oceni Komisije, pru a i osigurava dovoljno dokaza 
za ispravno re avanje u predmetu jer potvr uje da je tu ilac, ilegalno poslovao, da je iskoristio 
minerale i da je zaustavljen kako nezakonito prevozi u “Arbani” u Prizrenu, izvode i tako delo 
koje je predvi eno u lanu 70. Zakona o rudnicima i mineralima, gde lan 70.3, pored administra-
tivnih kazni i krivi ne sankcije propisuje ak i oduzimanje svih radnih alata i izva enih minerala 
koji se nalaze na licu mesta, samim tim nisu odr ive tvrdnje u albi da je zaplena vozila od strane 
NKRM protivzakonita i nepravedna“, po to je ovo pitanje regulisano navedenim odredbama, na 
kojima se zasniva odluka upravnog organa i prvostepenog suda.
 
Presudom prvostepenog suda i odlukom tu enog je zaklju eno da, prilikom zaustavljanja i le-
gitimisanja od strane inspektora i policije, voza  kamiona koji je prevozio pesak nije posedovao 
potrebnu dokumentaciju (licencu ili dozvolu izdatu od NKRM), za upotrebu i prevoz materije 
koja je predmet dela, kojom e dokazati da njegova rudarska aktivnost nije ilegalna, kako se 
navodi u albi.

Kolegijum je tako e zaklju io da presuda prvostepenog suda nije u suprotnosti sa odredbama Za-
kona o administrativnim sporovima, koji po oceni suda po slu benoj du nosti u skladu sa lanom 
49. iz ZAS-a i lana 194. iz Zakona o parni nom postupku niti postoje povrede okojima tvrdi 
podnosilac tu be, jer se postupak pred prvostepenim sudom vodio u skladu sa zakonom.

S obzirom na to injeni no stanje, Sud je utvrdio da je u ovom administrativnom sporu doka-
zano injeni no stanje, to ukazuje da zakon nije prekr en na tetu podnosioca tu be, tako da 
tvrdnje predstavljene u albi nisu usvojene, s obzirom da je ocenjeno da one nemaju uticaj 
na potvrdu druga ijeg injeni nog stanja od onoga to su potvrdili administrativni organi.

Na toj osnovi, u skladu sa lanom 46. Paragraf 2 i lana 49 Zakona o administrativnim spo-
rovima i lanom 200. Zakona o parni nom postupku, odluka je doneta u skladu sa dispozi-
tivom ove odluke.

(Presuda Apelacionog suda, Pri tina, A.A- br. 135/2014, datuma 13.06.2014)
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A.A- BR. 481/2014 

dostava tu be nenadle nom organu i dostava sudu  
posle isteka roka za podno enje tu be 

lan 28, paragraf 2 iz akona o administrativnim sporovima

U ovim slu ajevima, u skladu sa ovim lanom, ako tu ilac podnese tu bu u okviru roka 
za kori enje tog prava, ali iz razli itih razloga, objektivnih i subjektivnih, na primer, 
kada se tu ba podnosi preko po tanske slu be, kada je registrovano ili isporu eno ili 
upu eno pogre no nekom drugom organu i kada se doka e injenicama da je prihva e-
na od strane nenadle nog organa u zakonskom roku od 30 dana za njeno podno enje, 
ali ne u sudu u roku od 30 dana, smatra e se da je podneta na vreme, ako je podno enje 
tom organu obavljeno zbog neznanja ili o igledne gre ke podnosioca. 

Iz obrazlo enja 

Tu ilac je podneo tu bu protiv tu enog za poni tenje njihove odluke, pravilno je podnose i, 
u skladu sa pravnim savetima, Osnovnom sudu u Pri tini, ali kao posledica svog neznanja 
i promene albenog postupka sa prenosom nadle nosti sa Nezavisnog odbora za razmatraje 
(NOR) na sud, alba tu ioca je podneta ovom organu. NOR je prokolisao primljenu tu bu i 
overio prihvatanja tu be, koju zatim predaje nadle nom sudu na prvom stepenu kako bi se 
dalje delovalo prema tu bi tu itelja.
 
Osnovni sud u Pri tini - Odeljenje za administrativne predmete, donose i odluku van ro i ta 
po albi (tu bi) tu ioca, osporenom odlukom je odbacio tu bu, koja je zahtevala poni tenje 
odluke koju je donela Carina Kosova, Pri tina, br. 05.2.1/000, datuma 14.12.2012, jer je pod-
neta van zakonskog roka od 30 dana. 

Protiv ove presude tu ilac, je preko svog advokata Dz.R., podneo albu u zakonskom roku, 
kojom osporava legitimnost te odluke zbog pogre nog injeni nog stanja, isti u i, izme u 
ostalog, da je odluku tu enog primio 14.12.2014 i da je protiv iste podneo albu protiv njega 
pri Odeljenju za administrativne predmete Osnovnog suda, koja je dostavljena Carini Kosova 
datuma 20.12.2012, u roku od 30 dana, tu itelj je bio u zabludi, da, umesto da podnese sudu, 
albu podnosi Carini, koja me utim nije zatim podneta sudu u zakonom predvi enom roku, 

dakle, nakon to tu ba nije predata od strane carine sudu u predvi enom roku, u skladu sa 
zakonom smatra se da je tuzba podneta u roku jer je evidentno neznanje i u injena gre ka 
bez namere od strane tu itelja. Iz gore navedenih razloga, predla emo da se alba usvoji kao 
osnovana, da se poni ti osporena odluka i predmet vrati prvostepenom sudu na dono enje 
odluke.

Iz spisa ovog predmeta proizilazi da je tu itelj primio odluku carine Kosova od datuma 
14.12.2012, 05.2.1/000, i to datuma 14.12.2012. Na osnovu pravnog saveta, on je upu en 
da mo e da podnese albu Fiskalnoj diviziji - Administrativnom odeljenju Osnovnog suda u 
Pri tini u roku od 30 dana, od dana dobijanja sudske odluke.

Tu ilac je postupaju i na osnovu pravnog saveta, u zakonskom roku, odnosno datuma 
20.12.2012 podneo albu protiv odluke Kosovske carine, koju je dostavio Osnovnom sudu 
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Pri tina - Fiskalnoj diviziji Administrativnog odeljenja, ali je ona dostavljena Nezavisnom 
odboru za razmatranje (vidi pe at za overu prijema od strane NOR-a, br. 05/D.K, broj strani-
ca 3, datuma 20.12.2012).

NOR, na osnovu uputa od datuma 28.01.2012, dostavlja nadle nom Osnovnom sudu - 
Fiskalnoj diviziji, albu subjekta - tu itelja, predatu protiv odluke Carine Kosova, 05.2.1/000, 
od datuma 14.12.2012.

Osnovni sud u Pri tini, na osnovu pe ata protokola, od 07.02.2013, prihvata albu subjek-
ta na taj dan, dok 24.10.2014 dobija odluku br. 000/2013, kojom se odbija zahtev ( alba) 
tu ioca jer je predata izvan roka, sa obrazlo enjem da je odluku carine tu ilac primio datuma 
14.12.2012, dok je alba tu ioca, kroz NOR, stigla do Osnovnog suda datuma 07.02.2013, 
dok je, na osnovu lana 3.1 Zakona 04/L-102 o izmenama i dopunama Zakona o PUK i 
procedurama, imaju pravo, u roku od 30 dana od dana prijema osporene odluke da podnesu 
albu Fiskalnoj diviziji Osnovnog suda, tako da sud ne mo e da prihvati albu kao podnetu u 

roku za albeni postupak, jer je trebalo da je dostavi sudu, a ne u NOR.

Kolegijum Apelacionog suda u Pri tini, polaze i od takvog stanja stvari, pravni stav prvoste-
penog suda nije prihvatio kao pravedan i zakonit, jer je pogre no primenjen Zakon o admin-
istrativnim sporovima.

Tako, lan 28.2 iz ZAS, predvi a da, ako zahtev ( alba) nije dostavljen sudu, ve  drugom 
nenadle nom organu, a stigne do suda nakon isteka roka za podno enje tu be ona se smatra 
podnetom u okviru roka ako je dostavljanje ovom organu rezultat evidentnog neznanja ili 
gre ke (nenamerne) podnosioca.

Ovo pitanje je po analogiji regulisano i sa lanom 128.1 iz ZPP-a, a to je zakon koji se spro-
vodi i u postupku administrativnog spora.

Sa tim u vidu, kolegijum ocenjuje da se u ovom predmetu tu ba ( alba) tu ioca se smatra 
predatom u okviru roka, jer je ona adresirana na prvostepeni sud, prema uputstvima pravnog 
saveta osporene presude, ali zbog svog neznanja podnosilac zahteva - predmet dostavlja 
NOR-u. Neznanje podnosioca je opravdavno od strane kolegijuma zbog izmene i dopune 
Zakona o PUK, koji predvi a da albe protiv odluke Carine prethodno dostavljen NOR-u, 
datirano 01.12.2012 podneto za Fiskalnu diviziju - Administrativnog odeljenja Osnovnog 
suda Pri tina.

Polaze i od stanja koje je injeni no i pravno potvr eno, kolegijum, je tokom razmatranja 
albe kao i gore navedene zakonske odredbe, odobrio zahtev tu ioca, da se presuda prvoste-

penog suda poni ti i slu aj sa svim dosijeima se vra a na razmatranje i preispitivanje, jer je 
alba tu ioca, isporu ena 6 dana nakon datuma prijema odluke Carine Kosova, obra unava 

i dostavljena je u roku, uprkos injenici da je isporu ena gre kom tom odboru, a taj organ 
je zatim sa ka njenjem dostavio - Osnovnom sudu u Pri tini, samim tim, ona se smatra pod-
netom na vreme u sudu.

(Apelacioni sud Kosova, Pri tina, A.A-br. 481/2014, datuma 10.04.2015)
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AC- BR. 3668/2015,  Datuma 25.04.2016

zakon o izvr nom postupku br. 04/l-139 (slu beni glasnik 
republike kosovo, br. 3, datuma 31.01.2013, pri tina)

Iz obrazlo enja

Osnovni sud u Pe i, je odlukom, Eda. br. 312/2009, datuma 05.08.2015, odlu io da se smatra 
povu enim predlog za izvr enje kreditora NN iz Pri tine protiv du nika NN iz Pe i, zbog 
nemogu nosti ustanovljenja adrese du nika. 

Protiv sudske odluke, kreditor PTK Pri tina je podneo albu u zakonskom roku, zbog kr en-
ja osnovnih odredbi izvr nog postupka i pogre ne primene materijalnog prava, predla u i 
da Apelacioni sud, nakon razmatranja spisa predmeta i tvrdnji kreditora, odlukom kojom 
se usvaja alba poverioca i ukida kao neosnovana odluka Osnovnog suda u Pe i, Eda-br. 
312/2009, datuma 05.08.2015, i da se predmet vrati na razmatranje. 

Razmatranje prihvatljivosti albe: Sud prethodno razmatra da li je alba prihvatljiva ili nije 
prihvatljiva u vezi sa tim da li je dozvoljena, da li je podneta u predvi enom roku i da li je 
potpuna.

Apelacioni sud smatra da je osporena odluka u suprotnosti sa odredbama izvr nog postup-
ka predvi enog u lanu 65. ovog zakona , jer je sudu u ovom slu aju dozvoljeno izvr enje 
prikazanih podataka u predlogu , bez obzira da li pre prijema izvr enje mora da se zavr i ili 
predlo eni pravni lek iz lana 102 iz ZIP-a, koji propisuje da kada jedan podnesak nije ra-
zumljiv i potpuna, kao to se zahteva u paragrafu 2 iz lana 99, sud e pozvati to lice da ispra-
vi ili dopuni podnesak. U takvim okolnostima, sud daje uputstva o ispravkama i dopunama 
koje treba obaviti i postavlja rok od tri dana za ispravku ili dopunu podneska. Ako je rok za 
dostavljanje povezan sa ispravljanjem ili sa zavr avanjem i preda sudu u roku tona se smatra 
podnetom na dan kada je sudu dostavljena prvi put. Podnesak se smatra povu enim, ako se 
ista ne vrati sudu u predvi enom roku, ili ako se vrati bez ispravki, ili nije dopunjena kako se 
zahtevalo, dostava e biti odba ena“.

Sud prve instance, nakon odre ivanja izvr enja i dostava odluke du niku je u lo u novu 
fazu izvr enja i da je preduzeo mere kako bi se obavestio du nik, gde je slu beno lice suda 
poku alo prvo da prona e du nika i da identifikuje njegovu imovinu sa ciljem njene zaplene, 
tako da, prema zapisniku od dana 07.20.2015, konstatovano je da du nik nije poznat na ovoj 
adresi.

Sud prve instance u ovom slu aju je postupio pogre no kada je povukao predlog kreditora za 
izvr enje, jer je nakon prvog poku aja, morao da sledi drugi poku aj, u skladu sa lanom 65 
iz ZIP-a, kada e obustaviti izvr enje i precizno:
 
• kada se du nik ili njegova imovina ne mogu na i sa namerom informisanja i zaplene 

imovine u roku od tri (3) meseca od po etka sudskog postupka izvr enja, uprkos injenici 
da je realizovano najmanje dva (2) poku aja od strane izvr itelja da se ta osoba prona e u 
svrhu obave tavanja ili oduzimanja imovine;
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• kada je organ izvr enja poku ao primenu odluke o izvr enju i zapleni najmanje dva (2) 
puta, bez postizanja bilo kakvog rezultata ovih aktivnosti;

• ako se utvrdi da je adresa du nika koja je dat u predlogu za izvr enje neta na, dok pover-
ilac ne mo e pred sudom da potvrdi ta nost adrese za izvr enje. 

Obustavljeni postupak u vidu zaklju ka mo e da se nastavi, ako je poverilac u roku od est 
(6) meseci, dostavio nove informacije u vezi sa obustavljenim postupkom, u suprotnom, 
postupak se smatra zavr enim.

AC-BR. 3241/2015

odobrenje izvr enja na osnovu zaloga

akon br. 03/L-154 o svojinskim i drugim materijalnim pravima (dalje u tekstu SMP)

lanom 136 iz SMP-a sankcioni e se: Da ugovor o zalogu va i, neophodan je pisani 
sertifikat, koji mora da sadr i slede e informacije: ime i adresu zalogodavca i du nika, 
ako je zalogodavac lice koje nije isto lice kao i du nik...“. U lanu iz istog zakona je 
predvi eno: Upis zalo nog prava bez posedovanja se vr i podno enjem obave tenja 
o zalo nom pravu u kancelariji za Registar zaloga. alog se smatra registrovanim u 
registru zaloga, onda kada obave tenje o zalogu stigne u kancelariju za registrovanje 
zaloga u predvi enoj formi a pritom je pla en i projektovani porez.“

Iz obrazlo enja

Iz spisa predmeta proizilazi da je poverilac - nebankarska finansijska institucija ...“ podneo 
predlog privatnom izvr itelju da se dozvoli izvr enje protiv du nika za realizaciju zahteva u 
novcu koji je zalo en, u skladu sa ugovorom o zalogu.

Kao vid podr ke predlogu, poverilac je prilo io odgovaraju i sporazum, dok je privatni izvr itelj 
dozvolio izvr enje izdavanjem naloga za izvr enje na osnovu kojih je du nik podneo prigovor.
Prvostepeni sud je odbacio prigovor du nika kao neosnovan uz obrazlo enje da su ispunjeni 
zakonski uslovi za njegovo ouspostavljanje, bez obrazlo enja tvrdnji du nika u pogledu uzroka 
prigovora.

Protiv ove odluke, du nik je podneo albu u zakonskom roku, tvrde i da on uop te ne poz-
naje poverioca, sa kojim se nikada nije upoznao, niti je uop te svestan ovog kredita, da nije 
potpisao nikakav dokument koji je u vezi sa pomenutim kreditom, da ni ta nije ostavio u 
zalog, kako se navodi u predlogu za izvr enje, dok je u predlogu vidljivo drugo ime osobe 
navedene kao du nika, smatraju i da postoji mogu nost da je u pitanju neka gre ka.

Drugostepeni sud smatra neosnovanim pravni stav prvostepenog suda koji je naveden u os-
porenoj odluci na koju je ulo ena alba, jer, na osnovu prikazanog stanja u spisima pred-
meta, posebno ugovora o zalogu, nije vidljivo da su ispunjeni zakonski uslovi iz lana 136 
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iz ZSMP, jer u relevantnom sporazumu nije ozna eno ime i adresa du nika koji se smatra 
zalogodavcem, ako zalogodavac navodno nije isto lice kao i du nik.

Samim tim, dolazi se do toga da u ovom predmetu sporazum ne sadr i element koji je nave-
den u paragrafu 1.1 iz lana 136 iz ZSMP. U spisima predmeta nema dokaza da je obave ten-
je o zalogu za ovaj predmet bilo registrovano u propisanom registru, kao to je odre eno u 
lanu 162 iz ZSMP-a.

Na osnovu ovog stanja u predmetu, drugostepeni sud ocenjuje da je privatni izvr itelj izd-
ao nalog za izvr enje bez konstatovanja da su ispunjeni zakonski uslovi za dozvoljavanje 
izvr enja, a prvostepeni sud nije dao potpune razloge i jasno predstavio sve injenice koje 
je apelant podneo u svom prigovoru, i time presuda prvostepenog suda ima praznine, zbog 
ega ista ne m e da bude pregledana, jer je uklju ena u suprotnosti sa odredbama parni nog 

postupka predvi eno lanom 182 par. 2 n) iz ZPP-a.

Prvostepeni sud prilikom ponovnog razmatranja mora da odr i sudsku raspravu i da oceni da 
li navodni sporazum o zalogu kao dokument za izvr enje ispunjava ili ne ispunjava uslove iz 
lanova 136 i 162 iz ZSMP-a , u vezi sa lanom 22.1.9 iz ZPP-a, tako da, nakon postupanje 

u skladu sa odredbama ZPP-a, stvori e se uslovi za zakonsko i pravedno re enja u ovom 
postupku izvr enja.

(Apelacioni sud Kosova, AC - br. 3241/2015, datuma 04.05.2015)

AC- BR. 4365/2015, Datuma 23.02.2016

zakon o parni nom postupku ( slu beni glasnik repub-
like kosovo“ br. 38/2008), u daljem tekstu zpp 

U paragrafu 5 iz lana 310 iz PP je odre eno: Protiv ove odluke o privremenoj meri 
nije dozvoljeno podno enje albe.“ 

Iz obrazlo enja

Osnovni sud u Gnjilanu, je sudskom odlukom, C. br. 747/2015, datuma 21.10.2015, doneo 
odluku po slede em: 

I: Odbacuje se kao neosnovan predlog tu ioca NN, kojim je tra io da se odredi privremena 
mera sigurnosti protiv tu ene Op tine Gnjilane da se zaustavi sklapanje radnog odnosa izme-
du tu enih i protiv-kandidata MM i TT ili ako je eventualno osnovan radni odnos sa njima, 
da se isti prekine do definitivnog kraja postupka. 

II: Obavezuje se tu ilac NN da ovom sudu plati nov ani iznos u visini od 25 evra, na ime 
pripreme pisane odluke od strane ovog suda“.
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Protiv ove odluke, predstavnik tu ioca, advokat DD je podneo albu, kojom se zahteva izme-
na osporene odluke, kao i usvajanje predloga za odre ivanje privremene mere sigurnosti ili 
da se odluka poni ti i da se predmet vrati prvostepenom sudu za ponavljanje postupka zbog: 
povreda odredbi parni nog postupka i pogre no utvr enog injeni nog stanja. 

Razmatranje prihvatljivosti albe: Kolegijum je prethodno razmatrao da li je alba prihvat-
ljiva ili nije prihvatljiva u odnosu na to: da li je dozvoljena, da li je predata u predvi enom 
roku i da li je potpuna. U lanu 206.1 iz ZPP-a predvi eno je: Protiv odluke prvostepenog 
suda dozvoljeno je podno enje albe, ako ovim zakonom nije odre eno da se alba ne doz-
voljava“. U paragrafu 5 iz lana 310 iz ZPP-a stoji da: Protiv odluke o privremenoj meri nije 
dozvoljeno podno enje albe.“ 

Kolegijum procenjuje da protiv ove odluke za izricanje privremene mere sigurnosti, bilo da 
ta odluka odobrava ili odbija, alba, kao redovno pravno sredstvo, nije dozvoljena, jer u para-
grafu 5 iz lana 310 u ZPP je izri ito navedeno da alba protiv takve odluke nije dozvoljena 
i kao takvu je u smislu lana 196 iz ZPP-a treba odbiti. 

Sa tim u vidu, u slu ajevima kada je zakonom izri ito predvi eno da se odluka odnosi na ne 
priznavanje prava albe, sud prve instance ima obavezu da propisno uputi strane u postupku 
a ne, kao u konkretnom slu aju, prvostepeni sud je uputio stranke da imaju pravo na albu 
protivno odredbama iz paragarfa 5. lana 310. ZKP.

(Apelacioni sud Kosova, AC-br. 4365/2015, datuma 23.02.2016)

AC- BR. 2906/2012, Datuma 13.03.2014

zakon o eksproprijaciji ( slu beni glasnik sapk“ br. 
21/78), dalje u tekstu ze 

U lanu 21 iz E navedeno je: Pravosna na odluka o eksproprijaciji e tako e biti 
otkazana na zahtev prethodnog vlasnika eksproprisane nepokretnosti, ako korisnik ek-
sproprijacije u roku od 3 godine, kada je odluka odluka dobila pravosna nu formu, 
nije sproveo na osnovu svrhe objekta, neophodne radove na tom objektu.   Jednom 
kada pro e 10 godina od dana kada je odluka o eksproprijaciji postala kona na, ne 
mo e se primeniti za poni tenje odluke. U vezi sa zahtevom za poni tenje odluke o ek-
sproprijaciji... odluku donosi organ koji je odlu ivao u prvom stepenu o predlogu za 
eksproprijaciju,...“ 

Iz obrazlo enja 

Iz spisa predmeta proizilazi da je tu ilac podneo tu bu protiv NN tu ene Op tine Pri tina, sa 
zahtevom za priznavanje prava svojine nad nepokretnostima i upis tog prava u odgovaraju i 
registar za registraciju imovinskih prava.
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Sud prve instance, u toku parni nog postupka nije prekr io osnovne odredbe postupka pred-
vi ene lanom 182 par. 2 b), g), j), k) i m) iz ZPP-a, koje drugostepeni sud, u albenom 
postupku, na osnovu lana 194 iz ZPP, primeti po slu benoj du nosti. 

Sud prve instance je prilikom provere dokaza, kao to su: posedovni list izdat od strane na-
dle nog organa, odluka Sekretarijata za finansije op tine Pri tina, stru no mi ljenje geodezije 
i ocenio da se tu beni zahtev protiv tu enog treba odbaciti, sa obrazlo enjem da je imovina 
koja je predmet spora bila ekspropriisana na osnovu kona ne odluke nadle nog organa i 
pravilno registrovana na ime op tine Pri tina, i tako prenose i u dru tveno vlasni tvo, iji se 
status nije promenio.

Pravni stav prvostepenog suda, izra en u dispozitivu presude, kolegijum ocenjuje kao prave-
dan i zasnovan na zakonu, jer tu ilac nije dokazao da on ili njegov prethodnik, kao i prethod-
ni vlasnik dobio pravo vlasni tva nad oduzetom imovinom na na in utvr en lanom 21 iz 
ZE, odnosno, kona nom odlukom nadle nog organa za de-eksproprijaciju imovine koja je 
predmet spora ili nekom drugom formom ako je druga ije propisano zakonom. 

Dakle, nad oduzetom imovinom sa kona nom odlukom nadle nog organa, biv i vlasnik je 
mogao dobiti pravo svojine samo sa kona nom odlukom nadle nog administrativnog organa, 
kojim se poni tava odluka o eksproprijaciji, njome se zapravo ukida eksproprijacija u korist 
biv eg vlasnika. 

Presudom Vrhovnog suda Kosova, Rev - br. 258/2014, datuma 17.11.2014, odbijena je re-
vizija protiv presude Apelacionog suda.

(Apelacioni sud Kosova, AC-br. 2906/2012 od datuma 13.03.2014)

AC- BR. 2890/2012, Datuma 23.02.2016

zakon o obligacionim odnosima ( slu beni glasnik 3 
sfrj“ br. 29/78), u daljem tekstu zoo

U lanu 583 iz OO odre eno je: akupac je obavezan da plati stanarinu na vreme 
kako je predvi eno ugovorom ili zakonom, u odsustvu ugovora i zakona, kao i do sada 
kako je praktikovano u mestu kada je objekat/predmet predat zakupcu.“ 

Iz obrazlo enja

Iz spisa predmeta proizilazi da T.U.P. 17 novembar“ iz Uro evca podnelo tu bu pri na-
dle nom sudu protiv tu enog NN, za pla anje duga zbog zakupnine.

Sud prve instance je razmotrio i proverio dokaze u vidu ugovora o zakupu zaklju enog 
izme u parni nih stranaka, itanje ra una za nepla ene dugove, saslu anje svedoka i na os-
novu utvr enog injeni nog stanja pravilno i potpuno odobrio zahtev tu ioca protiv tu enog 
za isplatu duga od zakupa u iznosu...€.
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Protiv ove presude, tu eni je ulo io albu, u kojoj je negirao stvoren dug, ali je zatim us-
menim putem tvrdio da mu je tada nji menad er usmeno obe ao da e njegove investicije u 
poslovne prostorije koje su bile predmet zakupa biti obra unate prilikom pla anja zakupnine 
po ugovorenoj ceni. Ova tvrdnja tu enog nije bila argumentovana bilo kakvim ubedljivim 
dokazima da zaklju i slu aj od strane prvostepenog suda ili tokom albenog postupka.

Sud prve instance, u parni nom postupku je propisno primenio materijalno pravo i nije kr io 
osnovne odredbe postupka predvi ene lanom 182 par. 2 b), g), j), k) i m) iz ZPP, koje 
drugostepeni sud, u albenom postupku, na osnovu lana 194 iz ZPP, primeti po slu benoj 
du nosti. 

Pravni stav prvostepenog suda, izra en u dispozitivu presude, kolegijum ocenjuje kao prave-
dan i zasnovan na zakonu, jer je podnosilac albe imao teret dokazivanja a nije dokazao da 
postoji valjan ugovor izme u izdava a i zakupca kada su u pitanju investicije u prostorije, 
a koje su istovremeno predmet zakupa da ce iste biti predmet obra una prilikom pla anja 
zakupa. Samo po sebi prigovor od strane tu itelja o postojanju prava tu ioca ne predstavlja 
dovoljnu injenicu, ve  prigovor u smislu lana 322.3 iz ZPP, mora biti dokazan injenicama 
i relevantnim, pouzdanim i dovoljnim dokazima. 

Dakle, po principu da ugovor predstavlja zakon za stranke i da se mora ispuniti u potpunosti 
kao to je dogovoreno od strane stranaka, pokazuje da se tu ba protiv tu enog u ovom slu a-
ju zasniva na ugovoru o izdavanju i na osnovu lana 583 iz ZPP, za tu enog se pokazalo da 
nije ispunio obavezu pla anja zakupnine prema davaocu prostorija u roku koji je odre en u 
tu benom zahtevu.

/Presudom Vrhovnog suda Kosova, Rev. 47/2014, datuma 06.03.2014, odbijena je revizija 
protiv presude Apelacionog suda./

(Apelacioni sud Kosova, AC - br. 2890/2012 od datuma 10.01.2014)
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A.A BR. 279/2014

rok za podno enje tu be i njeno odbacivanje zbog  
predaje posle isteka roka za predaju 

lan 27 par. 1 i 2 i lan 34 par. 1 pod par.1.1 iz zakona o administrativnim sporovima

Rok za podno enje tu be se odre uje zakonom i ne mo e se produ iti; posle isteka roka 
gubi se pravo na pokretanje administrativnog postupka.   Tu ba podneta u roku od 
trideset (30) dana od dana kada je kona ni administrativni akt dostavljen stranci ( lan 
27, paragraf 1 akona o administrativnim sporovima). Ovaj rok se tako e primenjuje 
od strane nadle nog organa za podno enje tu be ako je administrativni akt podnesen. 
Ako se ne podnese administrativni akt zahtev se mo e podneti u roku od ezdeset (60) 
dana od dana kada se ovaj akt daje stranci u iju korist je izdat ( lan 27 par. 2 iz a-
kona o administrativnim sporovima). U prethodnim postupcima, sud odbacuje tu bu 
putem sudske odluke, bez daljeg razmatranja tu benog zahteva, ako utvrdi da je tu ba 
podnesena posle utvr enog roka ili je podneta prerano ( lan 34 par.1 pod.par.1.1 AS).

Iz obrazlo enja 

Tu ilac je podneo tu bu sudu dana 28.05.2014 protiv odluke tu enog Ministarstva trgovine 
i industrije u Pri tini, dok iz spisa predmeta proizilazi da je osporenu odluku, br. 70, tu ilac 
primio od tu enog datuma 01.02.2012. 

Osnovni sud u Pri tini – Odeljenje za administrativne poslove je odbacilo tu bu Kosmonte 
Foods“, sa sedi tem u Kosovu Polju, koja je podneta protiv Ministarstva trgovine i indus-
trije u Pri tini, jer je predata nakon isteka roka, sa obrazlo enjem da je u spornoj odluci br. 
70, kao datum obave tavanja tu ioca smatra se datum 01.02.2012, to je potvr eno podnes-
kom tu ioca br. 329 od 01.02.2012, dok je ptu be protiv ove odluke na sudu tu ilac podneo 
28.05.2014, odnosno od tog datuma do datuma podno enja tu be sudu je proteklo vi e od 60 
dana. Sud je, pozivaju i se na odredbe lana 27. par. 1 i 2 u vezi sa lanom 34. paragraf 1. ta -
ka 1.1 Zakona o administrativnim sporovima, odbacio tu bu jer je podneta nakon isteka roka.

Apelacioni sud je presudio da su tvrdnje pokrenute u albi protiv odluke suda neosnovane, 
jer je odredbom lana 27. par. 1 i 2 iz Zakona o administrativnim sporovima propisano da se 
tu ba podnosi u roku od 30 dana od dana dostavljanja kona nog administrativnog re enja 

stranci“, dok paragraf 2 predvi a da, ako upravni akt nije dostavljen stranci, mo ete pod-
neti zahtev u roku od 60 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranci, u iju korist je 
akt progla en“. Dok je lanom 34. paragraf 1, pod paragraf 1.1 istog zakona predvi eno da 
sud odbaci tu bu putem re enja, ako utvrdi da je tu ba podnesena posle utvr enog roka ili 

je preuranjena“.

Na osnovu navedenih zakonskih odredbi, Osnovni sud Pri tina, Odeljenje za administrativna 
poslove je sa pravom odbio zahtev tu ioca u ovoj pravno-administrativnom sporu jer je isti 
podnet po isteku roka, jer se tu itelj nije dr ao zakonom predvi enog roka.
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Apelacioni sud smatra pravednim pravni stav predstavljen u osporenoj odluci, jer nije 
povre en zakon na tetu tu itelja, nakon to je utvr eno da je podneo tu bu nakon isteka 
zakonskog roka, a pritom odluka je doneta u skladu sa zakonskim odredbama i postupku na 
osnovu Zakona o administrativnim sporovima.

(Presuda Apelacionog suda, Pri tina , AA- br. 279/2014, datuma 07.11.2014)

A.A BR. 444/2014

pokretanje administrativnog spora i odbacivanje tu be jer 
akt koji se osporava tu bom nije administrativni akt 

lan 13 par. 1 i 2, lan 14 i 34 par.1 pod par.1.2 iz akona o administrativnim sporovima 

Administrativni spor se mo e pokrenuti samo protiv administrativnog akta koji je 
donesen tokom administrativnog postupka na drugom stepenu ( lan 13 par. 1 AS). 
Administrativni spor se mo e pokrenuti i protiv administrativnog akta na prvostepe-
nom nivou, protiv kojeg alba u administrativnom postupku nije dozvoljena ( lan 13 
paragraf 2 iz akona o administrativnim sporovima). Administrativni spor se mo e 
pokrenuti kada nadle ni organ nije izdao odgovaraju i administrativni akt o zahtevu ili 
albi stranke pod uslovima predvi enim zakonom ( lan 14 AS). Sud je odbacio tu bu 

odlukom u prethodnom postupku bez razmatranja sadr aja tu be, ukoliko se utvrdi da 
tu bom osporeni akt nije administrativni akt.

Iz obrazlo enja 

Tu ilac se alio na odluku Osnovnog suda u Pri tini – Odeljenje za administrativne poslove, 
A-br.1645/2013, datuma 18.09.2014, jer je odbijen tu beni zahtev tu ioca kao neprihvatljiv.

Prvostepeni sud, je prilikom prethodnog razmatranja tu be, koja je podnesena protiv tu enog, 
presudom A - br.1645 / 2013 datuma 05.09.2014, zatra io od tu ioca da, u roku od 8 dana, 
reguli e i dopuni tuzbeni zahtev, jer se procenjuje da je nepotpun i nepravilan, da tu ilac nije 
precizno definisao za koju kona nu odluku proisteklu iz administrativnog postupka zahteva 
da bude otkazana, tako da mora precizno definisati tu beni zahtev i nakon toga sud je du an 
da ga dostavi zajedno sa dokazima koji podr avaju tu bu koja je nejasna, jer se iz prilo ene 
tu be ne mogu jasno razumeti tvrdnje tu ioca pa sud nije mogao da nastavi sa postupkom. 

Osnovni sud u Pri tini - Odeljenje za administrativne poslove, procenjuju i prihvatljivost 
tu benog zahteva tu ioca, nakon zavr etka njene dopune dana 12.09.2014, presudom A-br. 
1645/2013, datuma 18.09.2014, isti je odba en kao nedopu ten, pozivaju i se na odredbu 
lana 34 par.1 ta ka 1.2, u vezi sa lanom 13 i 14 iz Zakona o administrativnim sporovima, 

jer je u tom slu aju tu ilac podneo zahtev za otplatu duga za tetu nastalu zbog kori enja 
licence. Me utim, prvostepeni sud je utvrdio da tu ilac nije podneo tu bu protiv kona nog 
administrativnog akta ili protiv bilo kog prvostepenog administrativnog akta, protiv koje je 
alba neprihvatljiva.
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Apelacioni sud je zaklju io da su tvrdnje pokrenutu u albi protiv odluke suda neosnovane, 
jer odredba lana 13. Zakona o administrativnim sporovima propisuje da administrativni 
spor se mo e pokrenuti samo protiv administrativnih akata donetih u administrativnom pos-
tupku na drugom stepenu ili protiv administrativnih akata donetih na prvom stepenu, protiv 
kojih nije dozvoljena alba.“ Me utim, lan 14 iz ZAS navodi da administrativni spor se 
mo e pokrenuti kada nadle ni organ nije izdao odgovaraju i administrativni akt na zahtev ili 
albu stranke, po uslovima predvi enih u ovom zakonu“. U lanu 34 paragraf 1 ta ka 1.2 iz 

istog zakona propisano je da sud odbije tu bu odlukom, ako utvrdi da: akt koji se osporava 
tuzbom nije administrativni akt“.

Na osnovu ovih odredbi, Osnovni sud u Pri tini - Odeljenje za administrativne poslove, je s 
pravom odbacio kao neprihvatljiv zahtev tu ioca u ovom pravno-administrativnom slu aju, 
jer nije obezbedio dokaze i injenice za podno enje tu be protiv kona nog administrativnog 
akta ili protiv bilo kog prvostepenog administrativnog akta, jer lan 14.1 Zakona o sudovima, 
br. 03/L-199 predvi a da Odeljenje za administrativne poslove pri Osnovnom sudu odlu uje 
o administrativnim sporovima po tu bama protiv kona nih administrativnih akata i drugih 
pitanja utvr enih zakonom“.
 
U ovom konkretnom slu aju, tu ilac je podneo zahtev za otplatu duga za tetu prouzroko-
vanu zbog kori enja licence, ali sud je naveo da u ovom spornom predmetu nema kona ne 
odluke u administrativnom postupku a nije u pitanju ni administrativna ti ina, osim ra una za 
naplatu, koji ne predstavljaju kona ni administrativni akt u administrativnom postupku, kao 
to je predstavljeno u gore navedenim zakonskim odredbama.

Kolegijum Apelacionog suda smatra pravednim pravni stav predstavljen u osporenoj sudskoj 
odluci, jer je odluka doneta u skladu sa zakonskim i proceduralnim odredbama kao to je 
propisano Zakonom o administrativnim sporovima.

(Presuda Apelacionog suda, Pri tina, AA- br. 444/2014 datuma 29.07.2015)

A.A - BR. 236/2014

usvajanje podnesene tu be presudom zbog ti ine  
administrativnog organa 

lan 46 par. 6 iz akona o administrativnim sporovima 

Kada je podneta tu ba na osnovu lana 29. iz akona o administrativnim sporovima 
(zbog utanja administracije), a sud utvrdi da je to opravdano, presudom se odobrava 
tu beni zahtev i odre uje na koji na in nadle ni organ treba da donese odluku o ad-
ministrativnom sporu.

Iz obrazlo enja 

Tu ilac je podneo tu bu protiv tu ene Advokatske komore Kosova, zbog utanja adminis-
trativnog organa o zahtevu za registraciju kao advokata. Sud prve instance, je posle pregleda 
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osporene odluke i provere potrebnih dokaza, presudom A. br. 1464/2013 od 17.04.2014, 
odlu io da prihvati kao osnovane tvrdnje tu ioca podnesene protiv tu ene zbog toga to nisu 
doneli odluku po pitanju njegove registracije kao advokata, a u paragrafu II se tu ena Ad-
vokatska komora Kosova - Komisija skup tine za razmatranje albi obavezuje da o zahtevu 
za upis u registar advokata, od 16.05.2013, donese odluku po meritumu, sa obrazlo enjem 
da tu eni organ nije doneo odluku u vezi sa zahtevom tu ioca za upis u registar Advokatske 
komore. 

Pravni stav prvostepenog suda, kao redovan i zasnovan na zakona se u celini odobrava od 
strane Apelacionog suda, jer osporena presuda nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o 
administrativnim sporovima, koje drugostepeni sud razmatra po slu benoj du nosti na osn-
ovu lana 49. ZAS i lana 194 iz Zakona o parni nom postupku,koji se sprovodi na osnovu 
lana 63 iz Zakona o administrativnim sporovima. Sud prve instance, ocenjuju i zakonitost 

osporenog re enja u smislu lana 44, paragraf 1 iz Zakona o administrativnim sporovima u 
pogledu zahteva, izjave odgovora na tu bu, razmotrene dokaze tokom sudske rasprave, a na-
kon razmatranja drugih dokumenata u ovom predmetu, utvrdio da je tu beni zahtev tu ioca 
osnovan.

Apelacioni sud u vezi sa tvrdnjama da je Prvostepeni sud prekr io procesne odredbe, zakl-
ju uje da su iste neosnovane , kao takve, ne stoje, jer je sud razmatrao zahtev, prvobitno ga 
poslao predstavniku tu enog da podnese svoj odgovor, zatim je zakazan glavni pretres gde 
je razmotreno dovoljno dokaza, to zna i da u svojoj proceni prvostepeni sud nije prekr io 
odredbe ZAS-a.

U me uvremenu, to se ti e tu be zbog pogre no i nepotpuno utvr eno injeni no stan-
je, ovaj sud tako e smatra da je prvostepeni sud, prilikom razmatranja tu benog zahteva 
tu ioca, pregledao dokaze koji su dovoljni da doka u da su navodi tu enog neosnovani jer 
su u suprotnosti sa injeni nim stanjem i dokazima sadr anim u dosijeu, jer ti ina tu enog 
organa nije u skladu sa zakonskim odredbama na snazi. U stvari, odredba lana 46 par. 6 iz 
ZAS predvi a da kada je tu ba podneta na osnovu lana 29. ovog zakona, a sud to smatra 
neophodnim, presudom e biti odobrena tu ba i odre uje se nadle ni organ za dono enje 
odluke“.
 
Apelacioni sud smatra da je injeni no stanje pravilno i u potpunosti utvr eno, jer zakon 
nije prekr en na tetu okrivljenog, dok kolegijum nije usvojio tvrdnje navedene u albi, jer 
je utvrdio da tvrdnje nisu imale nikakvog uticaja na potvrdu nekog drugog injeni nog stanja 
od onog potvr enog od strane prvostepenog suda.

S obzirom da je prvostepeni sud propisno primenio odredbe procesnog i materijalnog prava 
nakon prijema tu be i obaveze tu enih AKK – Komisija skup tine za razmatranje albi, koji 
je povezan sa predlogom za upis u Registar advokata Kosova od datuma 16.05.2013, doneo 
odluku i re i administrativni spor u vezi sa zahtevom tu ioca za upis u registar AKK i deluje 
u skladu sa primedbama datim u presudi a s obzirom da alba tu ene nije mogla da ospori 
i stavi pod sumnju takvu odluku ista je odbijena kao neosnovana, dok je osporena presuda 
povr ena kao pravedna i zakonita.

(Apelacioni sud, Pri tina, AA – br. 236/2014, datuma 07.11.2014)
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A.A - BR. 393/2014

jezik u postupku 

Postupak U Administrativnom Sporu Se Odvija Na Jeziku Koji Je U Slu benoj Upo-
trebi Na Sudu 

lan 96 paragraf 1 i lan 97 iz akona o parni nom postupku, koji se sprovodi na osn-
ovu lana 63 iz akona o administrativnim sporovima 

U postupku tokom administrativnog spora se sprovode odgovaraju e odredbe akona 
o parni nom postupku, kada zakon ne sadr i odredbe za postupak u administrativnom 
sporu ( lan 63 iz AS). Stranke i ostali u esnici u postupku imaju pravo da u postup-
ku koji se odvija pred sudom koriste svoj jezik ili jezik koji razumeju ( lan 96 par.1 iz 

PP). Pozivi, odluke i ostali sudski spisi se dostavljaju strankama i ostalim u esnicima 
u postupku na jeziku koji je u slu benoj upotrebi na sudu ( lan 97 iz PP).

     
Iz obrazlo enja 

Nakon razmatranja navoda u albi, albom osporene odluke i drugih dokumenata u ovom 
predmetu, kolegijum je utvrdio da je prvostepeni sud prekr io su tinske odredbe parni nog 
postupka, koje se sastoji u tome da je tu iocu podneo primedbe za pla anje sudskih taksi na 
jeziku koji ne razume, jer je iz zapisnika sa su enja zaklju eno da je isti bio ispitivan na srps-
kom jeziku uz pomo  sudskog tuma a i izjavio je da ne razume albanski jezik.
 
Iz zapisnika sa glavnog pretresa od datuma 03.04.2014 je vidljivo da prvostepeni sud nije 
u potpunosti postupao u skladu sa Zakonom o upotrebi jezika, koji bi trebalo da bude real-
izovan u potpunosti, kako bi se omogu ilo jednakost zajednica pred zakonom, jer ni u kom 
slu aj ne smeju da se kr e prava podnosioca tu benog zahteva ( lana ne-ve inske zajednice) 
pa zato obavezno treba osigurati prevod odluke i dokumenata na jeziku koji se koristi u 
postupku.

Dakle, u ovom slu aju, nije dovoljno sprovesti lan 14 Zakona br. 02/L-37 o upotrebi jezika, 
prema kojima sudovi imaju obavezu da dokumente koji se odnose na postupka izdaju na 
slu benom jeziku koji se koristi u tom postupku i na drugim slu benim jezicima, na zahtev 
bilo koje stranke u postupku ili na zahtev tu ioca u ovom slu aju. Samim tim, i u lanu 96 iz 
ZPP je predvi eno da stranka ima pravo da u postupku koji se odvija pred sudom koristi svoj 
jezik ili jezik koji razume, dok po lanu 97 iz istog zakona pokazuje da stranka ima pravo 
da zahteva da se zvani ni dokumenti dostavljaju na jednom od slu benih jezika u upotrebi 
na sudu i u svom izboru. Po to sud u ovom parni nom postupku nije postupio u skladu sa 
zakonom u vezi sa slu ajem koji se bavi primedbom na pla anje sudske takse, nije bilo mesta 
za dono enje odluke, kojom se kr e su tinske odredbe parni nog postupka, predvi eno la-
nom 182 par. 2 pod-par. j) iz ZPP i lana 14 iz Zakona br. 02/L-37 o upotrebi jezika, koji se 
provodi na osnovu lana 63 iz ZAS. 

Iz tih razloga, Apelacioni sud je utvrdio da je alba osnovana i odlu io da Se odluka prvo-
stepenog suda poni ti, i predmet se vrati istom sudu za dalji postupak, postupaju i po gore 
navedenim upozorenjima, tako da se primedbe oko pla anja sudske takse prevedu i da se 
dostave stranki, kako se ne bi ponovila povreda navedenih pravnih odredbi.

(Presuda Apelacionog suda, Pri tina, AA. br. 393/2014, datuma 09.12.2014)
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A.A BR. 22/2015

administrativna kazna zbog nekori enja fiskalnog  
elektronskog ure aja i zbog neregistrovanja transakcija 

lan 57 paragraf 1 iz akona 03/L-220 o poreskoj upravi i procedurama 

Svako lice koje je obavezno da koristi fiskalni elektronski ure aj (FED) za registraciju 
svih transakcija izvr enih tokom ekonomske aktivnosti,a koje ne instalira takav elek-
tronski ure aj e biti predmet izricanja administrativne kazne u iznosu od hiljadu 
(1.000) € za svaki takvi prekr aj. 

Iz obrazlo enja 

Tu ilac Fitorja“ D.o.o, sa sedi tem u Uro evcu, je podneo tu bu kojom se osporava za-
konitost odluke br. 100/2013, datuma 15.04.2013, Poreske uprave Kosova – Odeljenju za 
albe, kojom se njihova alba odbija kao neosnovana u skladu sa lanom 136/a iz Zakona br. 

02/L-28 o administrativnom postupku, u vezi sa lanom 89 par. 2 iz Zakona br. 03/L-222 o 
poreskoj upravi i procedurama, dok se kazna od datuma 26.03.2013 u vrednosti od 1.000 € 
potvr uje kao osnovana.

Sud prve instance, posle procene osporene odluke i razmatranja dostupnih dokaza, donosi 
odluku da odbije zahtev podnosioca predstavke kao u dispozitivu presude, tvrde i da sud nije 
na ao dokaze da je tu ilac imao fiskalnu kasu za prodaju goriva za registraciju transakcije 
koje se obavljaju tokom svoje poslovne aktivnosti. Me utim, u ovom slu aju tu ilac nije 
uspeo da pru i dokaze da je instalirao fiskalnu kasu za naftne derivate kako bi realizovao 
kontrolu, iako je upozoren nekoliko puta od strane tu enog da obezbedi fiskalnu kasu. Po to 
tu ilac nije dostavio dovoljno dokaza sa kojima bi potvrdio suprotno, prvostepeni sud nije 
prihvatio tvrdnje tu ioca, koji je morao da instalira fiskalnu kasu pre vr enja kontrole od 
strane inspektora za porez, a to je dad kada je po eo sa svojim poslovanjem, odnosno od 
trenutka registracije svog poslovanja.
 
Apelacioni sud je odobrio u celosti, kao propisan i na osnovu zakona, pravni stav prvoste-
penog suda, zato to osporena presuda ne sadr i bitne povrede odredaba Zakona o adminis-
trativnim sporovima, koje drugostepeni sud razmatra po slu benoj du nosti na osnovu lana 
194 Zakona o parni nom postupku, koji se primjenjuje na osnovu lana 63. Zakona o admin-
istrativnim sporovima.

ak i u vezi sa zahtevima za pogre no i nepotpuno utvr eno injeni no stanje, sud tako e 
smatra da je prvostepeni sud, tokom razmatranja tu benog zahteva tu ioca, proizveo dovolj-
no dokaza koji potvr uju da su navodi tu ioca neosnovani, jer su u suprotnosti sa injeni nim 
stanjem od strane tu enog i dokazima sadr anim u dosijeu, pa tako proizilazi da je odluka 
tu enog administrativnog organa u skladu sa zakonskim odredbama na snazi.
 
Apelacioni sud, polaze i od takvog stanja slu aja, smatra da je prvostepeni sud, na osnovu 
izvedenih dokaza je utvrdio da je tu eni PUK ispravno postupio, kada je dokumentom za 
odre ivanje kazne od datuma 26.03.2013, tu iocu je nametnula administrativna nov ana kazna 
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u skladu sa lanom 57 paragraf 1 iz Zakona br. 03/L-222 o poreskoj upravi i procedurama, jer je 
konstatovana injenica da sve do datuma kontrole od strane poreskih inspektora nije bila instali-
rana fiskalna kasa. Stoga, imaju i u vidu trenutno stanje predmeta, ovaj sud je utvrdio da je prvo-
stepeni sud doneo pravu odluku koja se zasniva na odredbama ZAP, ZAS, Zakon br. 03/L-222 o 
poreskoj upravi i procedurama i Administrativnog uputstva br. 15/2010 za sprovo enje zakona br. 
03/L-222 o poreskoj upravi i procedurama.
 
Iz svega to je gore navedeno i na osnovu ovog injeni nog stanja, ovaj sud smatra da je injeni -
no stanje pravilno i u potpunosti utvr eno, jer zakon nije povre en na tetu tu ioca a istovremeno 
tvrdnje predstavljene u albi ovaj kolegijum nije usvojio, jer je utvrdio da su tvrdnje bez uticaja na 
utvr ivanje druga ijeg injeni nog stanja od onoga kojeg je dokazao prvostepeni sud.

S obzirom da je prvostepeni sud propisno primenio odredbe procesnog i materijalnog prava kada 
je odbio zahtev tu ioca i podr ao navedenu u vidu prethodne presude koja ostaje na snazi, alba 
tu ioca je odbijena kao neosnovana, dok je osporena presuda potvr ena kao pravedna i zakonita.

(Presuda Apelacionog suda, Pri tina, AA- br. 22/2015, datuma 06.05.2015)

AE- BR. 77/2016, Datuma 15.04.2016

rok za dostavljanje zahteva za povratak  
u prethodno stanje 

akon o parni nom postupku ( PP)
( lan 130, 131 i 133 iz PP-a) 

Subjektivni rok podno enja predloga za povra aj u pre a nje stanje je sedam (7) dana od 
dana kada je prestao zbog neaktivnosti ili od dana kada je neaktivan. U me uvremenu, 
objektivni rok iznosi ezdeset (60) dana od dana propu tanja, odnosno po inje od dana 
koji neposredno sledi posle datuma nemogucnosti da prisustvuju i po inje i zavr ava se bez 
obzira na subjektivni element predlaga a. 
     
Iz obrazlo enja 

U parni nom postupku vo enim pred prvostepenim sudom poverilac je pozvan na raspravu da-
tuma 08.06.2015, ali na istoj nije u estvovao a svoj izostanak nije opravdao. Sa tim u vidu, prvo-
stepeni sud je doneo odluku E. br. 412/2014, sa kojom je konstatovao da je predlog za izvr enje 
kreditora povu en. 

Ovla eni predstavnik poverioca, je datuma 28.12.2015, dostavio sudu predlog za povratak u 
prethodno stanje, sa oblazlo enjem da nije mogao da bude prisutan na raspravi, jer se nalazio na 
le enju u Klokot banji.

Prvostepeni sud je na osnovu lana 130 par. 3 i lana 133 par. 1 iz ZPP, osporenu odluku albom 
odbacio, zato to je predata nakon isteka roka, a u pitanju je predlog poverioca za povratak na 
predhodno stanje, sa obrazlo enjem da je od datuma odr avanja saslu anja (08.06.2015), do do-
stave predloga za vra anje na predhodno stanje (28/12/2015), pro lo vi e od est meseci.
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Protiv ove odluke ovla eni zastupnik poverioca je podneo albu u zakonskom roku, zbog 
bitnih povreda odredaba parni nog postupka i pogre no i nepotpuno utvr enog injeni nog 
stanja, predla u i da se predlog za vra anje na predhodno stanje odobri, da se odluka suda 
prve instance ukine i da se predmet vrati na razmatranje i preispitivanje ili da se dopuni i da 
se dozvoli ponavljanje ovog postupka.

Apelacioni sud je zaklju io da je alba tu ioca neosnovana, dok je u celini odobrena, kao 
propisna i zakonska, pravna procena prvostepenog suda, zato to je izdata u skladu sa odred-
bama lana 130 par. 2 i 3, lana 131 i lana 133 par. 1 iz ZPP. lan 130 par. 2 odrediv i 
subjektivni rok za podno enje predloga za povratak na prethodno stanje u trajanju od sedam 
dana od dana prestanka razloga neaktivnosti ili od dana kada je saznato za ne injenje. Me u-
tim, odredba lana 130, paragraf 3 iz ZPP, odre uje objektivni rok za podno enje predloga. 
Prema ovoj odredbi, objektivni rok od 60 dana po inje i zavr ava se bez obzira na subjektivni 
element predlaga a. Za ovaj rok je nebitan momenat u kojem je predlaga  postao upoznat 
ili je trebalo da bude svestan zakazivanja rasprave. Za isticanje objektivnog roka va no je 
samo isticanje predvi enog vremenskog roka, a u skladu sa navedenom odredbom, ovaj rok 
je istekao 60 dana od dana neaktivnosti, narednog dana, odnosno od dana neuspeha da pris-
ustvuje saslu anju. U slu aju da je tu ilac pozvan na raspravu datuma 06.08.2015, odnosno 
bio svestan zakazane rasprave, a nije delovao u okviru zakonskih ograni enja da zahteva 
povratak u prethodno stanje, dakle, samim tim je izgubio ovo procesno pravo.
 
Apelacioni sud smatra neosnovanom tvrdnju poverioca da taj period po inje da te e od dana 
kada je poverilac primioo presudu kojom se predlog za izvr enje smatra povu enim, iz tog 
razloga u ovom slu aju procesna radnja koju nije izvr io poverilac je da prisustvuje raspravi 
pred sudom datuma 06.08.2015 i nije sporno da je poverilac bio upoznat sa tom injenicom. 
Na osnovu lana 130 par. 3 iz ZPP, ovaj rok je po eo da se obra unava sutradan i zavr ava se 
posle 60 dana, bez obzira na subjektivni element.

(iz presude Apelacionog suda Kosova, Ae. br. 77/2016, datuma 15.04.2016)
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AE. BR. 164/2015

kriterijumi za ocenjivanje sli nosti robe i usluga u slu aje-
vima kada postoji sumnja o kr enju prava  

na upotrebu trgova ke marke 

akon o trgova kim markama – akon 2011/04-L-026 ( lan 5 – lan 6 par. 1.5) 

Prilikom procene sli nosti roba i usluga, sud mora uzeti u obzir: prirodu robe i usluga, 
percepciju prose nog potro a a i da li su dve kompanije u konkurenciji jedna sa dru-
gom, dok procena stepena sli nosti izme u marki treba uzeti u obzir: stepen vizuelne 
sli nosti (po izgledu), auralni stepen sli nosti (tokom slu anja) i stepen konceptualne 
sli nosti. Prilikom ispitivanja, procena sli nosti ne mo e da se svede na zaklju ak de-
limi ne sli nosti samo jednog od zna ajnih elemenata, ve  bi trebalo da bude op ta 
procena svih sli nosti i razlika iga (brenda) u celini.

Iz obrazlo enja

U postupku vo enom na osnovu tu be za kr enje brenda, Osnovni sud u Pri tini - Odeljenje 
za ekonomske poslove je donelo presudu kojom je potvr eno da je tu eni, uvozom spreja 
protiv r e, marke/oznake NN-1“ ime je prekr ena trgova ka marka (brend) tu itelja Y-
40“ i nalo eno je tu enoj da sprovede uni tavanje proizvoda, uz zabranu da iste u budu nosti 
ponovo uvoze, uvaju ili da prodaju tu robu bez dozvole sa istim ili sli nim za titnim znakom 
kao tu ilac XY-40“. 

Prvostepeni sud je do ao do zaklju ka da proizvod NN-1“ uvezen od strane tu enog, na 
osnovu forme ambala e (pakovanja), vizuelni izgled i boje koje sadr i, mogu izazvati zabunu 
u javnosti, tako da potro a i mogu da zamene (pome aju) robu uvezenu od strane optu enog 
sa robom tu ioca koja je za ti ena registrovanim igom kao za titni znak po klasama 2 i 4, 
figurativna mrka, sa za ti enim bojama zuta“ i plava“. Prema proceni prvostepenog suda, 
injenica da se proizvodi koriste u iste svrhe i da su iz iste klase, predstavlja glavni uzrok 

konfuzije me u potro a ima i zbunjenost oko identiteta ovih dobara.

Na osnovu stava Apelacionog suda, provstepeni sud je pogre no primenio materijalno pravo, 
kada je zaklju io da je u ovom konkretnom slu aju tu eni, sa svojim proizvodom, prekr io 
za titni znak tu ioca, jer prilikom procene posebnosti ili sli nosti proizvoda tu ioca i njegov-
og za titnog znaka i proizvoda tu enog, nisu uzeti u obzir osnovni kriterijumi za procenu 
posebnosti, oblik pakovanja (ambala e ), vizuelni izgled i boje koje sadr i i do lo se do 
zaklju ka da mo e izazvati zabunu u javnosti, ali zanemaruju i ostale bitne elemente koji se 
moraju obra unati prilikom procene sli nosti i razlike izme u razli itih marki.

Prilikom procene sli nosti roba i usluga, sud mora uzeti u obzir: prirodu robe i usluga, per-
cepciju prose nog potro a a i da li su dve kompanije u konkurenciji jedna sa drugom, dok 
procena stepena sli nosti izme u marki treba uzeti u obzir: stepen vizuelne sli nosti (po 
izgledu), auralni stepen sli nosti (tokom slu anja) i stepen konceptualne sli nosti. U konk-
retnom slu aju, iako se radi o sli nim produktima, registrovan za titni znak tu ioca XY-40“ 
i znak NN-1“ koji se koristi na proizvodima tu ene imaju razlike u izgledu, u izra enom 
znaku i konceptu predstavljanja znakova u grafi kom dizajnu.
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U konkretnom slu aju jedina sli nost izme u proizvoda tu itelja i tu enog je ta da oba proiz-
voda imaju plavu i utu boju, koje se nalaze na oba proizvoda, dok su svi ostali elementi 
koje imaju razli iti; na in dizajna ambala e zna ajno varira, jer proizvod tu enog sadr i 
druga iji opis, drugi font slova, slike na prednjoj polovini pakovanja, koje pritom ne snose 
nikakvu sli nost sa proizvodom tu ioca; Boja je sasvim druga ija sa zadnje strane pakovanja 
i razli ite su veli ine pakovanja.

Prema lanu 5. Zakona o trgovinskim markama ( igovima), uslov za registraciju iga je 
mogu nost grafi kog prikaza brenda, dok je odlukom MTI trgovinska marka tu ioca je regis-
trovan kao kombinacija za ti enog plave i ute boja seta dizajna i ovaj trgovinski brend samo 
u iva za titu po ovom dizajnu izdatog u vidu odluke, ili u kombinaciji, bilo bi van logike da 
sam tu ilac, samo na osnovu injenice o registracije i za tite odre enih boja, pori u bilo kom 
drugom proizvo a a da koriste ove boje i bilo koji oblik i u bilo kojoj kombinaciji. Prema 
tome, Apelacioni sud je ocenio da upotreba iste boje u proizvodu tu enog, ali po sasvim 
drugom dizajnu i obliku i drugim kombinacijama, ne naru ava za titni znak (brend) tu ioca. 

Apelcioni sud je ustanovio da postoje vidljive razlike i u auralnom“, elementu jer oznaka 
XY-40“ i NN-1“ imaju zna ajne razlike u svom izlgedu, ak su i potpuno druga iji, stoga 

ovaj element tu enog proizvoda ne mo e da izazove zabunu u javnosti. 

Prvostepeni sud je pogre no sproveo ocenjivanje sli nosti jer je kao kriterijum uzeo cilin-
dri ni oblik ambala e (cilindar), koji je isti kod oba proizvoda i utvrdio kr enje po ovom 
osnovu. U ovom slu aju oblik pakovanja proizvoda se sastoji od jedne funkcionalne forme“ 
samog proizvoda. lan 6 par 1.5 Zakona o trgova kim markama Kosova zabranjuje za titu 
maraka , koji se sastoje od oblika koji: 1) proizlazi iz prirode same robe ili produkta , 2) oblik 
je potreban da bi se postigao tehni ki rezultat, ili 3) daje su tinsku vrednost robi u pitanju. 
Na osnovu ove odredbe, jedan oblik koji je funkcionalan, ne mo e da u iva za titu. Pojam 
funkcionalnosti je mehanizam za spre avanje monopola nad odre enom obliku robe koja je 
potrebna da bi se postigao odre eni rezultat. Oblik ambala e spornih proizvoda se koristi za 
sve proizvode ove vrste, pa upravo zato upotreba ovog oblika ne mo e da bude zabranjena, 
samim tim upotreba ovog oblika ne predstavlja povredu za titnog znaka.

Za propisnu procenu ovog pitanja, Apelacioni sud je uzeo za osnovu i nivo javne svesti 
i poznavanja brenda ili njegovo prepoznavanje u javnom sektoru“, kao jedan od osnovnih 
kriterijuma koji su odre eni Zajedni kim preporukama“ usvojenih od strane Skup tine Pa-
riske unije za za titu industrijske svojine i Generalne skup tine Svetske organizacije za in-
telektualnu svojinu (OBPI), u vezi sa procenom povrede trgovinskih igova. U tom slu aju, 
proizvod tu ilaca je proizvod koji nema op tu upotrebu u svakodnevnom ivotu i ne koristi se 
od strane obi nih gra ana, ve  je to proizvod koji se koristi u pojedinim sektorima, odnosno 
ima specifi nu upotrebu, to podrazumeva da je to proizvod koji nije poznat iroj javnosti. 
Krug kupaca je ograni en i uglavnom su to profesionalci iz odre ene profesije koje koriste 
ovaj proizvod i koji imaju dovoljno znanja za razlikovanje proizvoda koji su predmet tu be 
od drugih sli nih proizvoda, tako da je verovatno a zabune kod ovi kupaca veoma mala, ili 
nemogu a, jer e oni pa njom jednog obi nog potro a a“ razlikovati proizvod tu ioca od 
proizvoda tu enog, jer ova dva proizvoda imaju dovoljno karakteristi nih znakove izme u 
njih koji ih razlikuju.
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Trgova ka marka ( ig) predstavlja znak koji opisuje jedan proizvod i prenosi informacije 
kupcima u vezi sa poreklom tog proizvoda. Osnovna funkcija iga je da slu i kao identi-
fikator izvora. U tom slu aju, proizvod tu enog ne sadr i elemente koji imaju za cilj da po-
tro a a pogre no obaveste o izvoru tog proizvoda, ili da stvore utisak da je proizvod NN-1“ 
proizvod isti ili proizvod istog proizvo a a kao i KSI-40“, ali o igledno sadr i elemente 
kojima se mogu lako identifikovati proizvo a , poreklo i sve ostale potrebne informacije o 
proizvodu i njegovom izvoru. Za procenu sli nosti moraju se uporediti svi elementi marke, 
izgleda, izra aja i razumevanja iga i, kada se razmatra procena sli nosti ne mo e se svesti na 
zaklju ak o delimi noj sli nosti samo jednog od pomenutih elemenata, ve  treba da obuhvati 
ukupnu ocenu svih sli nosti i razlika iga, u celini. 

Iz ovih razloga, Apelacioni sud je utvrdio da u ovom slu aju tu eni sa svojim proizvodom 
nije prekr io trgova ku marku tu ioca, tako da je tu beni zahtev neosnovan i na osnovu toga, 
isti je promenio odluku i odbio zahtev tu itelja.

(iz presude Apelacionog suda na Kosovu, Ae. br. 164/2015, datum 08.12.2015)

AE. BR. 97/2015

dozvoljavanje kaznenih kamata u ugovorima o kreditima 

akon o obligacionim odnosima – LMD 
( lan 270 par. 3, lan 110-109 iz OO - 30 mart 1978) 
( lan 253 par. 3, lan 96-95 iz OO br. 04/L-007- 2013) 

Ugovorna kazna ne mo e biti ugovorena kada su u pitanju nov ane obaveze. Ugovorne 
odredbe kojima se ugovaraju ugovorne kazne se smatraju ni tavnim. Njihovo poni ten-
je se mo e zahtevati u bilo koje vreme, od strane bilo kojeg ovla enog lica kao i od 
strane suda po slu benoj du nosti. 

Iz obrazlo enja

U postupku vo enom na zahtev tu ioca za progla enje ugovorne odredbe ni tavnom u ugov-
oru o kreditu, Osnovni sud u Pri tini - Odeljenje za ekonomske poslove je donelo presudu 
kojom progla ava neva e om odredbu lana 4 ta ka c, sporazuma o kreditu, kojim je ugov-
orena kaznena kamata, uz kamatnu stopu od 3 % mese no i primorava se tu eni da sva sred-
stva pla ena na ime kaznene kamate obra una kao pla anje glavnog duga i redovne kamate 
iz ovog kaznenog ugovora.

Tu eni je u svojoj albi naveo da je prvostepeni sud pogre no i na nepravilan na in primenio 
materijalno pravo i da je zahtev za poni tenje ugovora podnet od strane tu ioca podnet nakon 
isteka roka od tri godine, stoga predlu u odbacivanje zahteva tu ioca kao dostavljenog nakon 
isteka roka.
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Apelacioni sud je zaklju io da je alba tu ioca neosnovana u tom pogledu, jer je odredbom 
lana 110 iz ZOO odre eno da pravo zahteva za potvrdu ni tavnosti ne zastareva; pored toga, 

na osnovu lana 109 iz ZOO, kada je u pitanju ni tavost sud je taj koji uglavnom vodi ra una 
i ukida bilo koje zainteresovano lice. U konkretnom slu aju, osporene odredbe ugovora su u 
suprotnosti sa odredbama pravnog imperativa, odnosno lana 270 par. 3 iz ZOO, pa polaze i 
od pravnog principa da nezaniti pravni status, tokom vremena, ne mo e postati legitimni 
pravni status“, sud smatra da zahtev za poni tenje odredbe ugovora ne mo e da zastareva, jer 
je invalidnost ove odredbe postojala i u vreme zaklju enja ugovora i njegovo poni tenje se 
mo e tra iti u bilo kom trenutku.

Apelacioni sud je stoga konstatovao da je u ovom konkretnom slu aju, tu beni zahtev tu ioca 
u vezi sa poni tenjem ugovorne odredbe osnovan.

(iz Presude Apelacionog suda Kosova, Ae. br. 97/2015, datuma 24.05.2016)

AE. BR. 171/2015

pravo albe protiv sudske odluke za progla enje 
arbitra e odluke izvr nom 

akon o arbitra i – akon 2007/02-L75 ( lan 37.3) 

Iz odredbi lana 37.3 iz akona o arbitra i proizilazi da nije mogu e podneti albu pro-
tiv sudske odluke kojom se progla ava izvr nom odluka Arbitra nog suda. 

Iz obrazlo enja 

U postupku za progla enje izvr nom, odluku Arbitra nog suda, Osnovni sud u Pri tini - 
Odeljenje za ekonomske poslove je donelo presudu kojom je odluka Arbitra nog tribunala 
Privredne komore Kosova progla ena izvr nom. Prvostepeni sud je u svom pravnom stavu 
osporene odluke, usmerio stranke na pravo na albu.

albom je osporena sudska presuda prvostepenog suda, tvrdnjom da je predlagac imao dug 
prema protiv-predlaga u pre dono enja arbitra ne odluke. Iz odluke Stalnog tribunala za 
arbitra u, kojom se odlu uje o meritumu u pravnom sporu izme u tu ioca – i suprotne strane 
gde proizilazi da sporni dug, u vezi sa kojim su podneli zahteve u albi, je bio predmet razma-
traja u procesu arbitra e i arbitra ni sud je presudio po tom pitanju.

Prema stavu Apelacionog suda, alba protiv predlaga a je nezakonita, iako je prvostepeni sud 
u pravnom savetu u okviru osporene presude pogre no uputio strane da imaju pravo na albu. 
Odredbama lana 36.1, 36.3 i lana 37.2 Zakona o arbitra i (Zakon 02/L-75) propisano je da 
stranka mo e tra iti poni tenje odluke Arbitra nog tribunala u roku od 90 dana od dana prije-
ma arbitra ne odluke, na osnovu razloga navedenih u lanu 36.2 ovog zakona. Protiv odluke 
suda, koji re ava po zahtevu za poni tenje arbitra ne odluke prema lanu 37.3 Zakona o arbi-
tra i, alba je dozvoljena. Me utim, ista odredba navodi da se za sve druge odluke donesene 
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od strane suda u skladu sa ovim zakonom, ne mo e ulo iti alba. U tom slu aju, postupak na 
prvom stepenu se nije odvijao u skladu sa zahtevom za poni tenje arbitra e, ali je predlog za 
progla enje izvr ne arbitra ne odluke u skladu sa lanom 38.1 Zakona o arbitra i, dakle, na 
osnovu navedenih odredbi ( lan 37.3) i time se dolazi do toga da se na odluku od strane suda 
u ovom postupku ne mo e ulo iti alba.

Prema tome, Apelacioni sud, je u skladu sa lanom 186.1 i lanom 196 iz ZPP-a albu protiv 
predlaga a odbacio kao nedopu tenu. 

(Iz presude Apelacionog suda Kosova, Ae br. 171/2015, datuma 08.12.2015)

sudska praksa iz krivi ne oblasti

PAKR. BR. 543/2015

zakonitost dokaza 
Ako se prilikom pretresa nekog lica, ku e ili prostora za stavke i predmete koji se ne 
odnose na krivi no delo koje je izvr eno, ali mogu imati uticaja na drugo krivi no delo, 
isti se u zapisniku o ispitivanju ne mogu smatrati dokazima koji su pribavljeni neza-
konito - lan 109 KP-a.  

Iz obrazlo enja 

Osnovni sud u Pri tini – Odeljenje za te ka krivi na dela, presudom PKR - br. 505/2014 od 
28 maja 2015, optu ene A. D. i S. A., u skladu sa odredbama iz lana 364, paragraf, 1. ta ka 
1.3 iz ZKP-a, osloba a krivi nog dela kupovine, posedovanja, distribucije i prodaje narko-
tika, psihotropnih supstanci i analoga, predvi eno lanom 273. paragraf 1. u vezi sa lanom 
281, par. 1, ta ka 1.1 , 1.9 i lana 31. iz KZRK-a, jer nije dokazano da su po inili krivi no 
delo, dok se optu eni S. S. progla ava krivim za krivi no delo kupovine, posedovanja, dis-
tribucije i prodaje narkotika, psihotropnih supstanci i analoga, predvi eno lanom 273 par. 
1 iz KZRK-a i kaznilo ga sa 4 ( etiri) godine i 6 ( est) meseci zatvora, u koju je obra unato 
i vreme provedeno u pritvoru od 3.05.2014 godine pa nadalje i kaznu u iznosu od 2000 (dve 
hiljade) €, koju je obavezan da plati u roku od 15 dana, kada presuda postane pravosna na, 
ili e biti zamenjena kaznom zatvora, tako da se za jedan dan zatvora obra unava po 20 € od 
iznosa nov ane kazne.

U albenom postupku, presudom Apelacionog suda Kosova, Pakr. br. 543/2015, datuma 19 
januara 2016, presuda prvostepenog suda, u delu dono enja presude, je promenjena samo 
u vezi sa odlukom oko kazne zatvorom, tako da je ovaj sud optu enog S. S., za krivi no 
delo za koje je progla en krivim kaznio sa 3 (tri) godine i 8 (osam) meseci zatvora, u koju 
je izra unato i vreme provedeno u pritvoru od dana 03.05.2014 godine pa nadalje. Nov ana 
kazna u iznosu od 2000 (dve hiljade) €, izre ena za ovo krivi no delo, koja se isto tako pot-
vr uje, dok se alba tu ioca u vezi sa delom presude koja osloba a druga lica, odbija kao 
neosnovana. 
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Branilac optu enog S. S, je podneo albu na deo osu uju e presude zbog bitnih povreda 
odredbi krivi nog postupka, pogre no i nepotpuno utvr enog fakti kog stanja u ovom pred-
metu kao i u vezi sa odlukom o kazni. Kada su u pitanju bitne povrede, branilac optu enog 
je tvrdio da pomenuta presuda, osim kr enja predvi enih u lanu 384 par. 1 pod par. 1.12 iz 
ZKP-a, sadr i i bitne povrede koje su predvi ene u lanu 384 par. 1 pod par. 8 iz ZKP-a, jer 
se oslanja na neprihvatljive dokaze, jer zapisnik tokom kontrole restorana Eltoni“ u Obili u 
predstavlja neprihvaljiv dokaz u skladu sa lanom 111 par. 1 ta ka 1.1 iz ZKP-a. U stvari, 
na osnovu ove odredbe, slu beni organ je po du nosti obavezan da tokom pretresa osigura 
dva svedoka, a pritom se ak zahteva da budu prisutna dva estita svedoka“, zatim da bude 
prisutan vlasnik lokala ili lanovi njegove porodice ili njegovi ro aci kao i da pretres bude 
obavljen tokom perioda dana. Tokom pretresa nisu bili prisutni svedoci punoletne dobi i, 
osim toga, policija nije ulo ila napore da osigura dva svedoka niti je pritom dobila prethodno 
odobrenje iz suda u skladu sa lanom 36 par. 2 iz Ustava Kosova.

Na osnovu procene ovog suda, neosnovane su tvrdnje koje su navedene u albi da se presuda 
prvostepenog suda oslanja na neprihvatljive dokaze. Kao to proizilazi iz spisa ovog predme-
ta, policijske jedinice, su datuma 3.05.2014, tokom potrage za sumnjivim licima za ubistvo 
koje se desilo u restoranu Shega“ u Obili u, po verbalnom nalogu sudije prethodnog postup-
ka, sproveli kontrolu i u restoranu Eltoni“ koji se nalazi u ulici Hasan Pri tina“ u Obili u 
i tom prilikom nisu prona ene sumnjive osobe za kojima je bila organizovana potraga, ali 
je u tom lokalu prona eno 20 pakovanja punih narkoti kim supstancama vrste marihuana, 
dok je vlasnikom lokala identifikovan ovde optu eni S. S. sa tim u vidu, iz spisa predmeta 
proizilazi da lokal optu enog nije bio predmet kontrole prilikom hvatanja osumnji enih, ve  
za hvatanje sumnjivih lica za krivi no delo ubistva i ta kontrola, kao to je vidljivo iz spisa 
predmeta vr i uz verbalnu dozvolu nadle nog sudije prethodnog postupka, jer je postojala re-
alna opasnost da e kona no odla ganje dovesti do gubitka dokaza, dok je za realizaciju kon-
trole dobijeno retroaktivno sudsko odobrenje dobijeno od sudije - potvrda sudije prethodnog 
postupka, PPR. KR. 221/2014 od 05.05.2014, koja je potvrdila verbalni nalog za kontrolu 
ku e i drugih prate ih objekata osumnji enog J. S. (brat optu enog S. S.). Imaju i u vidu ove 
injenice, Sud smatra neosnovanim navode odbrane da zapisnik o kontroli predstavlja nepri-

hvatljiv dokaz, jer, u skladu sa lanom 109 iz ZKP-a, ako tokom pretresa jedne osobe, mesta 
ili prostora i predmeta koji se ne odnose na dela za koje se kontrola sprovodi, ali ako uka u na 
neko drugo krivi no delo, za koje se goni po slu benoj du nosti, ove stavke su tako e opisuju 
u zapisniku, oduzimaju se (zaplenjuju) i odmah se izdaje potvrda o oduzimanju. 

(Presuda Apelacionog suda, PAKR. br. 543/2015 datuma 19 januara 2016)

PAKR. BR. 248/2015

oduzimanje imovinske koristi ste ene izvr enjem  
krivi nog dela 

Kada je u pitanju oduzimanje imovinske koristi ste ene izvr enjem krivi nog dela, 
odredbama iz lana 275, paragraf 1 iz KP-a jasno je utvr eno da, pre nego to sud 
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donese kona ni nalog za oduzimanje, optu nica mora da navodi i dr avni tu ilac mora 
da doka e na su enju da je objekat, nepokretna imovina, pokretna imovina ili bilo koja 
druga imovina u vidu materijalne koristi ste ena krivi nim delom koje je pod istragom.

Iz obrazlo enja 
Osnovni sud u Uro evcu – Odeljenje za te ka krivi na dela, je presudom PKR- br. 113/2014, 
datuma 16.02.2015, optu enog L. B. proglasio krivim za krivi no delo krijum arenja migra-
nata u kontinuitetu, predvi eno lanom 170 par. 1 iz KZRK-a, dok je optu enog E. M. osudio 
za krivi no delo krijum arenja migranata, predvi eno lanom 170 par. 1 iz KZRK-a, za koje 
je svako ponaosob osu en na kaznu zatvora od 1 (jedne) godine, u koju se obra unava i 
vreme provedeno u pritvoru od 15. novembra 2013. do 23. jula 2014. godine i nov anom kaz-
nom - optu enog L.B. u iznosu od 300 (tri stotine) evra i optu enog E.M. u iznosu od 500 (pet 
stotina) evra, koju su du ni da plate u roku od 30 dana nakon to presuda postane kona na, 
pod pretnjom obaveze izvr enja, tako da, ako se nametanute kazne ne mogu izvr iti drugim 
sredstvima predvi enim lanom 41, paragraf 3 KZK-a, ona e biti pretvorena u zatvorsku ka-
znu gde e optu eni za svakih 20 € provesti jedan dan u zatvoru. Na osnovu odredbi iz lana 
275 iz ZKP-a, sud je odbacio predlog dr avnog tu ioca da trajno zapleni nepokretnost regis-
trovanu kao katastarska parcela br. P-72217090 – 01416-3, na povr ini od 1450 m2, koja se 
nalazi u selu Dardanija u Uro evcu, na mestu zvanom Kod gornjih livada“, njiva pete klase, 
na kojoj se nalazi hotelski komleks Vila Svis“, koja je evidentirana u suvlasni tvu H., M. i 
I. M., koji, prema tu iocu, nocu nosioci prava bona fide nad ovom imovinom koja je ste ena 
realizacijom krivi nog dela krijum arenja migranata, predvi eno lanom 170, paragraf 1 
iz KZRK-a i nalazi se u stvarnom vlasni tvu optu enog E.M., kao, po mi ljenju Suda nije 
dokazano da je materijalna korist pribavljena krivi nim delom za koje je optu eni progla en 
krivim. Istom presudom, okrivljeni L.B., u skladu sa lanom 364, paragraf 3 iz ZKP-a, je 
oslobo en za krivi no delo krijum arenja migranata, predvi eno lanom 170, paragraf 2 iz 
KZRK-a, jer nije dokazano da je po inio ovo krivi no delo.

U albenom postupku, presudom Apelacionog suda PAKR. br. 248/2015, od 12 januara 2016, 
alba tu ioca kao i ona od strane optu enog E.M. su odbijene kao neosnovane, dok je pot-

vr ena presuda prvostepenog suda.

to se ti e odluke o zapleni imovine, tu ilac navodi da je sud odbacio tu bu bez osnovnog 
predloga za oduzimanje nepokretnosti upisane kao katastarska parcela P-72217090-01416-3, 
na povr ini od 140 m2, koja se nalazi u selu Dardanija - Uro evac, kao njiva pete klase, na 
kojoj se nalazi hotelski komleks Vila Svis“, koja je evidentirana u suvlasni tvu H., M. i I. 
M., a koja, prema tu iocu, u stvari pripada ovde optu enom E. M. 

Zaklju ak je Suda da nije dokazano da je ta imovina u vidu materijalne koristi pribavljena 
krivi nim delom za koje je optu eni progla en krivim, prema tu iocu, je neodr ivo, jer se 
radi o o imovini koja je ste ena krivi nim delom, jer je optu eni od ranije bio poznat kao 
osoba osumnji ena za krivi no delo krijum arenja migranata i prema njemu se odvija kriv-
i ni postupak pred Osnovnim sudom u Pri tini, dok jiz finansijske istrage nije dokazano da je 
optu eni pridobio neku korist ili imao prihod od kompanija koja poseduje, kako bi mogao da 
opravda bogatstvo i objekat koji je predmet oduzimanja. Optu eni je nastupao sa fiktivnim 
prenosom prometa nepokretnosti od strane svog oca, I. M., dok su kupci bili H. I. i M. Meh-
meti. Me utim, ta imovina je u injeni nom vlasni tvu optu enog E. M., prema tu iocu, to 
potvr uju svedo enja svedoka K. T. – krivi ni predmet broj 2013-CF-2446 pokrenut zbog 
kra e akumulatora u okviru hotelskog kompleksa od strane optu enog E. M., u svojstvu 
o te ene stranke, dana 28.10.2013, nakon to je realizovao fiktivne transakcije za ovu nekret-
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ninu, to je tako e potvr eno kontradiktornim iskazima svedoka zaposlenih u ovom kom-
pleksu kao i klijenata, a ugovor o prodaji, overen od strane notara, predstavlja samo nominal-
nu pravnu radnju u cilju skrivanja imovine od formalnog posedovanja od strane optu enog. 
Na osnovu procene Apelacionog suda, tvrdnje tu ioca u tom pogledu su neosnovane.

U ovom krivi no pravnom predmetu proizilazi da je gorepomenuta imovina prvobitno kuplje-
na od strane oca optu enog I. M. iz E. S., to je potvr eno iz kupo-prodajnog ugovora za ovu 
imovinu, overenog pri Op tinskom sudu u Uro evcu, br. 5156/05, datuma 10.09.2008. zatim 
je ova imovina, kao to je vidljivo, prodata kupcima H. M., i M. Mehmeti, dana 18.01.2013, 
to je potvr eno iz kupo-prodajnog ugovora sklopljenog izme u I. M., kao prodavca, i 

kupaca H. M. i M. Mehmeti, sklopljenog dana 18.01.2013 i potvr enog od strane notara 
pod brojem LRP. br. 107/2013. Iz odluke Kancelarije za katastar Uro evac, br. 48307/2013, 
datuma 28.08.2013, proizilazi da je ova nepokretna imovina prenesena od strane prodavca I. 
M. na kupca H. M., i M. Mehmeti na osnovu kupo-prodajnog ugovora br. 107/2013, datuma 
18.01.2013.

Iz iskaza svedoka H M. proizilazi da je ova nekretnina na povr ini od 1,45 hektara kupljena 
od I. M. po ceni od 80.000 €, zajedno sa svojom bra om, M. i I. Mehmeti. U vreme kupovine 
su bile izgra ene sedam vila, svaka sa po dve sobe, a samo dve od tih vila nisu bile zavr ene. 
Posle kupovine, krenuo je sa njihovim regulisanjem i popravkom , a nakon zavr etka radova, 
rad u ovim vilama je po eo maja 2013. Za kupovinu ovog zemlji ta se dogovorio sa svojom 
bra om, na kraju 2012. godine, ali je napisan ugovor sastavljen u januaru 2013. godine, a 
sva pla anja su se vr ila preko bankarskih transakcija tokom 2013. godine. Svedoci M. i I. 
Mehmeti su svedo ili na isti na in u vezi sa procesom kupovine, otkupnom cenom i na inom 
pla anja ovih vila u selu Dardanija, kojima upravlja njihov brat. Svedoci P. B., R. D. i Xh. 
S., su isto tako svedo ili u vezi sa njihovim odnosima, kao zaposleni u vilama Svis“, sa 
njihovim poslodavcem, kao i o njihovim ugovorima o radu koji su sklopljeni sa poslodavcem 
H. Mehmeti. Iz pisanih ugovora proizilazi da Xh. S. i P. B. imaju sklopljene jednogodi nje 
ugovore o radu sa vlasnikom M. Halili (vidi pisani ugovor koji je potpisan dana 1.02.2013 i 
1.04.2013). Iz naloga za uplatu od datuma 9.02.2013, 30.04.2013, 21.02.2013, 14.05.2013, 
6.03.2013 realizovanih preko Procredit banke“, skao i od datuma 25.04.2013 realizovanog 
preko Teb Banke“, proizilazi da je kupac uplate u vezi sa ovom nepokretnom imovinom 
realizovao kroz ove banke prema prodavcu I. M. 

Ove dokaze tu ilac osporava bez ikakvog oslonca. U me uvremenu, prema oceni ovog suda, 
ugovori o prodaji te imovine po formalno-pravnim uslovima ispunjavaju zakonske uslove da 
se smatraju validnim ugovorima, tako da tu ilac nije ponudio argumente koji bi dokazali su-
protno, odnosno da se doka e injenica da su fiktivni. U prisustvu takvih razmotrenih doka-
za, ak i u presudi ovog suda, nije dokazano van razumne sumnje da je imovina navedenog 
steknuta kao rezultat krivi nog dela, a argumenti koje je ponudi tu ilac da je ovaj isti optu e-
ni bio poznat kao osoba koja je ranije osumnji ena za krivi no delo krijum arenja migranata, 
na osnovu krivi nog postupka protiv njega pri u Osnovnom sudu u Pri tini i da je ta imov-
ina u injeni nom vlasni tvu optu enog E.M. dokazano iskazima svedoka K. T. – krivi ni 
predmet pod brojem 2013-CF-2446 pokrenut za kra u baterija na samom ovom hotelskom 
kompleksu od strane samog optu enog E. M., koji je bio o te ena stranka, dana 28.10.2013, 
predstavlja izolovane dokaze, odnosno na osnovu pretpostavki iz kojih se ne mo e zaklju iti 
da je ova imovina bila stvarna imovina optu enog iz tih razloga:

Odredba lana 275 par. 1 iz ZKP-a odre uje na jasan na in da, pre nego da sud donese 
kona ni nalog za oduzimanje, u optu nici mora da se navede i dr avni tu ilac mora da doka e 
na su enju da je objekat, nepokretna imovina, pokretna imovina ili kupljena imovina ste ena 
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krivicnim delom pod istragom;

Proizilazi da je krivi no delo optu eni po inio 24 avgusta 2013; iz ovog krivi nog dela izgle-
da da je prihod iznosio 2000 €; istraga ovog krivi nog dela je zapo eta dana 16.11.3013, dok 
za imovinu koja je predlo ena za zaplenu proizilazi da je kupljena od strane oca optu enog 
tokom 2008 godine a da je zatim ista prodata pravnim vlasnicima datuma 18.01.2013, po ceni 
u iznosu od 80.000€. 

Samim tim, imaju i u vidu vreme izvr enja krivi nog dela, vreme kada je istraga protiv 
optu enog pokrenuta za ovo krivi no delo, iznos koji je dobijen izvr enjem ovog krivi nog 
dela, kao i na osnovu procene ovog suda, tu ilac bez osnova tvrdi da je imenovana materi-
jalna korist predstavlja onu koja je ste ena na osnovu krivi nog dela pod istragom. U stvari, 
izvan je svake logike da se zaklju i da je ova imovina dobijena sa iznosom od 2.000 €. 
Budu i da je iste argumente u vidu dokaza tu ilac predstavio na su enju u vezi sa zahtevom 
za zaplenom, a isti su bili predmet revizije od strane prvostepenog suda, koji je u odnosu na 
iste razloge dao detaljnu procenu, koju pravednom procenjuje i ovaj kolegijum, pa se zato ne 
smatra neophodnim da se dodatne procene realizuju u ovom pogledu. 

(Presuda Apelacionog suda, PAKR. br. 248/2015 datuma 12 januara 2016)

PAKR. BR. 175/2015

Prekvalifikacija krivi nog dela - Kada je Sud optu enog I. K., osim za krivi no delo 
otmice, predvi eno lanom 194 par. 2 pod par. 2.3, u vezi sa lanom 1 iz K RK-a, 
progla ava krivim i za krivi na dela, izazivanje op te opasnosti, predvi eno lanom 
365, paragraf 1, iz K RK-a, i za lake telesne povrede, predvi ene lanom 188, par. 2 
u vezi sa paragrafom 1. pod par.1.4 iz K RK-a, isti nije propisno primenio krivi no 
pravo, jer inkriminisane aktivnosti ovih krivi nih dela sadr e elemente krivi nog dela 
otmice koje je predvi eno po lanu 194 par. 2 pod par. 2.3, u vezi sa lanom 1 iz K -
RK-a a ne i po posebnim krivi nim delima. 

Iz obrazlo enja 

Optu nicom Osnovnog tu ila tva u Uro evcu, PP. I. br. 219/2013, datuma 20.02.2014, op-
tu eni I. K. je optu en za krivi na dela: te ko ubistvo u poku aju, predvi eno po lanu 179 
par. 1 pod par.1.5, u vezi sa lanom 28 iz KZRK-a; otmica, predvi eno lanom 194 par. 2 pod 
par. 2.3 vezi sa lanom 1 iz KZRK-a i neovla eno vlasni tvo, kontrola i posedovanje oru ja, 
predvi eno lanom 374, par. 1 iz KZK,-a dok su optu eni J.R. A.A. i S.A. jer su po inili 
krivi no delo sau esni tva u pru anju pomo i po iniocima nakon izvr enja krivi nih dela, 
predvi eno lanom 388, paragraf 2 pod par. 2.1 vezi sa lanom 1. i 31. Iz KZRK-a, optu eni 
A.A. za krivi no delo vlasni tvo, kontrola ili posedovanje oru ja, predvi eno lanom 374, 
paragraf 1 iz KZRK-a. 

Tokom glavnog pretresa, nakon razmatranja dokaza, tu ilac je u svom zavr nom izlaganju 
promenio i pro irio optu nicu, tako da je krivi no delo poku aja te kog ubistva prekvali-
fikovao u krivi no delo izazivanja op te opasnosti, predvi eno lanom 365, par. 1 iz KZ-
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RK-a, za krivi na dela otmice i dr anja oru ja ostao pri istoj optu bi, i pro irio optu nicu 
protiv optu enog I. K. i za krivi no delo izazivanja lak ih telesnih povreda, predvi eno po 
lanu 188 par. 2, u vezi sa par.1 pod par.1.4 iz KZRK-a i krivi no delo koje je predvi eno u 
lanu 388 par. 2 pod par.2.1 iz KZRK-a, kojom se na teret stavlja optu enima J. R., A.A. i S. 

A. prekvalifikacijom krivi nog dela koje je predvi eno iz lana 388 par. 1 u vezi sa lanom 
31 iz KZRK-a. 

Osnovni sud Uro evac – Odeljenje za te ka krivi na dela, je presudom PKR- br. 15/2014, 
datuma 16 oktobra 2014, optu ene I. K., J. R., S. A. i A. A. proglasio krivim za krivi na dela 
iz izmenjene i pro irene optu nice i, to tako to je optu enom I.K. odredio zatvorske kazne za 
svaki prekr aj, i to: za delo predvi eno lanom 365, par. 1 iz KZRK-a - sa est (6) meseci za-
tvora, za krivi no delo otmice, predvi eno lanom 194, par. 2 u vezi sa lanom 1 pod par. 2.3 
iz KZRK-a – ssa 3 (tri) godine i est (6) meseci zatvora za krivi no delo predvi eno lanom 
374 spar. 1 iz KZRK-a – sa 3 (tri) meseca zatvora za krivi no delo izazivanja lakih telesnih 
povreda predvi eno lanom 188 par. 2 u vezi sa paragrafom 1. pod par.1.4 iz KZRK-a – sa 
3 (tri) meseca zatvora, u skladu sa lanom 80 iz KZRK-a, nametnuo jedinstvenu kaznu za-
tvora u trajanju od 4 ( etiri) godine, u koju je obra unato i vreme provedeno u pritvoru od 
27.11.2013 do 21.04.2014, a optu ene J. R., A. A. S.A. osudio na 4 ( etiri) meseca zatvora.

U albenom postupku, Apelacioni sud, je presudom PAKR. br. 175/2015, od 16. decembra 
2015, promenio prvostepenu presudu protiv optu enog I.K. u pogledu pravne kvalifikacije 
dela i kazne, nalaze i u svojim radnjama opisanim u sparagrafu 1-a, 1-b, 1-d iz dispozitiva, 
samo elementi krivi nog dela otmice, predvi eno lanom 194. par. 2 pod par. 2.3 vezi sa 
lanom 1. iz KZRK-a, za koje je osu en kaznom od tri (3) godine i 4 ( etiri) meseca zatvo-

ra, me utim, uzimaju i kao potvr enu kaznu od 3 (tri) meseca zatvora zbog krivi nog dela 
neovla enog vlasni tva, kontrole ili posedovanje oru ja, predvi eno lanom 374 par. 1 iz 
KZK-a, pod ta kom 1-c iz ovog dispozitiva, u skladu sa lanom 80. iz KZK-a, osu uje ga 
na ukupnu kaznu zatvora od 3 (tri) godine i 6 ( est) meseci, u koju e se ra unati i vreme 
provedeno u pritvoru od 27.11.2013 do 21.04.2014.

Apelacioni sud je ocenio kao neosnovane tvrdnje odbrane da prvostepeni sud nije proverio 
injeni no stanje i, uprkos nedostatku dokaza, osudio optu enog za krivi no delo otmice, 

me utim, ispitivanjem prvostepene presude u pogledu zahteva u vezi povreda krivi nog za-
kona u vezi sa krivi nim delima izazivanja op te opasnosti i lakih telesnih povreda, sud je 
utvrdio da je osporena presuda nije primenila krivi no pravo kada je optu eni progla en 
krivim i za takva kivi na dela, jer se inkrimini u e aktivnosti tih krivi nih dela konzumiraju 
sa elementima krivi nog dela otmice, predvi eno po lanu 194 par. 2 pod par.2.3, u vezi sa 
par. 1 iz KZRK-a. 

Iz celog toka doga aja i razmotrenih dokaza proizilazi da se radi o doga aju u kojem je 
optu eni, kako bi ostvario krivi no delo otmice, ispalio jednom sa pi toljem u vazduh u 
dvori tu ku e gde su bili prisutni lanovi porodice rtave V. - majke F., sestre K. i M. brat F. 
kao i o te ena V., dok je prilikom odvijanja te otmice bila povre ena majka o te ene, dok je 
poku avala da spre i optu enog u realizaciji njegovog dela (majka rtve poku ava da udari 
sekirom prema optu enom, ali joj optu eni oduzima sekiru iz ruku i ona tokom borbe trpi 
povrede), tako da je ovaj Sud zaklju io da u postupcima optu enog postoje samo elementi kriv-
i nog dela otmice, predvi eno po lanu 194 par. 2 pod par. 2.3 iz KZRK-a, a ne i krivi na dela 
nano enja lakih telesnih povreda i izazivanja op te opasnosti, kako je pogre no teretio glavni 
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tu ilac i kako je pogre no procenio i prvostepenisud. U stvari, upotreba oru ja u kvalifikacija-
ma elementa krivi nog dela, a imaju i u vidu lak e telesne povrede koje zadobila povre ena 
Fahrije dok je poku avala da spre i optu enog u realizaciji svojih dela, poku avaju i da ga 
udari sekirom (ova injenica koja se mo e primetiti ak i u dispoztivu presude kada se opisuju 
inkriminisane radnje opisane u vezi sa ovim krivi nim delom), ovaj Sud je smatrao da tu ilac 
ove postupke nije mogao da inkrimini e u okviru tri krivi na dela, me utim, s obzirom da je 
u nadle nosti tu ioca da kvalifikuje inkriminiraju e radnje a sud nije vezan pravnom kvalifik-
acijom tih istih dela, prema oceni ovog suda, prvostepeni sud je napravio pogre ne procene u 
tom smislu, dakle menja se osporena presuda u vezi sa pravnom kvalifikacijom, u skladu sa 
krivi nim zakonom, kao pod ta kom 1 dispozitiva ove presude.

(Presuda Apelacionog suda, PAKR. br. 175/2015 datuma 16 decembra 2015)

PAKR. BR. 619/2015

Kada je presuda kao takva u suprotnosti sa svojim sopstvenim sadr ajem i svojim obra-
zlo enjem u celini i injenica sadr anih u spisima predmeta, dok su u obrazlo enju pre-
sude neke injenice ostale nejasne i u su toj suprotnosti sa onim to se pojavljuje kao 
opravdanje u vezi sa samim sadr ajem spisa i evidencije izjava datih u postupku i tih 
istih dokumenata i spisa – presuda je uklju ena u kr enje bitnih odredaba krivi nog pos-
tupka predvi enih u lanu 384 par. 1 pod par. 1.12 iz KP-a, ime je presuda neodr iva 
sa proceduralnog aspekta, ve  i sa ta ke gledi ta pravilnog ili nepotpunog utvr ivanja 
injeni nog stanja.

Iz obrazlo enja 

Osnovni sud akovica – Odeljenje za te ka krivi na dela, je presudom PKR- br. 283/2013, 
datuma 26.08.2015, proglasilo krivim optu enog E. H. za krivi na dela: ubistvo, predvi eno 
lanom 146 iz KZK-a i neovla eno vlasni tvo, kontrola ili posedovanje oru ja, predvi eno 
lanom 374 paragraf 1 iz KZRK-a, a nakon to je osu enom odre ena zatvorska kazna za 

svaki prekr aj posebno - za ubistvo kazna od deset (10) godina i est (6) meseci zatvora a zbog 
ilegalnog posedovanja oru ja - 1 (jedna) godina zatvora, u skladu sa lanom 80. iz KZRK-a, 
nametnuo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina, u koju se obra unava 
vreme provedeno u pritvoru od 26.03.2012 pa nadalje. O te ena stranka se za realizaciju svo-
jih imovinsko-pravnih zahteva, upu uje na gra anski parni ni postupak. Protiv okrivljenog, u 
skladu sa lanom 374, paragraf 3, u vezi sa lanom 69, paragraf 1 iz KZRK-a, zaplenila oru je, 
jedan marke Crvena Zastava M 70“, kal. 7.65 mm x 17mm i drugi, marke Crvena Zastava M 
57“, sa serijskim brojem F200525 , kal. 7.62 x 25 mm, kao predmeta po injenog krivi nog dela. 
U albenom postupku odr anom povodom albe branioca optu enog, ova presuda je poni te-
na od strane Apelacionog suda i to presudom, PAKR. br. 619/2015, datuma 9 marta 2016. 

Apelacioni sud smatra da je ova osporena presuda u suprotnosti sa odredbama krivi nog 
postupka, predvi eno lanom 384 par. 1 pod par. 1.12 iz ZKP-a, kojima se s pravom poziva 
i alba branioca. Dispozitiv presude je protivre an sa svojim sadr ajem kao i sa samim obra-
zlo enjem i injenicama sadr anih u spisima predmeta. U obrazlo enju presude neke in-
jenice su ostale nejasne i u suprotnosti sa onim ono to se pojavljuje u obrazlo enju o sadr a-
ju dokumenata i spisa kao i zapisnika od izjava datih u postupku i ovim istim dokumentima 
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i spisima predmeta kao i zapisnika, ime je ova presuda postala neodr iva sa proceduralnog 
aspekta, ali i u smislu propisnog i potpunog utvr ivanja injeni nog stanja.

Prvo, ove nejasno e i protivre nosti su u vezi sa dispozitivom presude o na inu izvr enja 
krivi nog dela. U injeni nom opisu inkriminiraju ih radnji optu enog u samom dispozitivu 
presude, izme u ostalog, navodi se ... namerno oduzima ivot pokojnom F.H. iz istog sela, 
tako to je, odlaze i u selo Randubravu do njegovih ujaka, voze i traktor na magistralnom 
putu u pravcu akovica - Prizren, primetio pokojnog F.H. kojom prilikom je sa desne strane 
presekao put, pribli io se pokojniku, koji je bio u blizini pruge i nakon kra eg razgovora i 
sva e izme u njih vadi svoje oru je TT“, 7.62 mm, serijski broj F200525 sa kojim je jed-
nom pucao sa udaljenosti od 2-3 metara i pucao u grudi, a zatim trkom pobegao sa mesta 
zlo ina, dok je sada preminula sa pi toljem kojeg je imao u ruci pucao dva puta u pravcu 
optu eno...itd“. 

Iz ovakvog jednog opisa nije jasno da li je optu eni delovao sa namerom kako bi pokojnog 
li io ivota ili samo da bi izbegao mogu i napad od strane pokojnog. Pored toga, imaju i u 
vidu svedo enje svedoka o evica ovog de avanja, A. K., na osnovu kojeg je sud podr ao 
svoju presudu. Gore navedena klauzula presude prvostepenog suda se ispostavila jo  kon-
troverznijom i nejasnijom, injenica da je ovaj svedok u svom iskazu naveo da je pokojnik 
imao pi tolj u ruci, kojeg je uperio ka E..     Pa samim tim, sud na osnovu njegovog iskaza, 
zaklju uje da je pokojnik imao oru je u ruci, da je optu eni prvi ispalio ka preminulom, ali 
ne daju razlog za to oni ne veruju injenici da je ka optu enom bilo upereno oru je ili razlozi 
zbog kojih isklju uje tu mogu nost da je pokojnik imao pi tolj koji je uperio ka optu enom.
Drugo, ove protivre nosti su evidentne u obrazlo enju presude, jer postoje pre svega velike 
kontroverze o tome kako je delovao optu eni E., odnosno inkriminisanje njegovih postupaka. 
Zna i, u obrazlo enju presude, strana 11, druga alineja, i na strani 17, isto tako druga alineja, 
sud konstatuje da iskazu svedoka A. K.i da puno poverenje, jer je njegovo svedo enje u skla-
du sa skicom mesta zlo ina i municije koja se nalazi na licu mesta, jer su se aure optu enog 
nalazile pred traktorom, dok su fragmenti metalnih gelera iz oru ja rtve prona eni na zidu 
svedoka S. H., jer je sam optu eni i ao u tom pravcu – u pravcu reke Drim, ime je potvr e-
no da je rtva pucala u njegovom pravcu, kao to je izjavio i sam svedok. Me utim, skice 
mesta zlo ina i balisti ke ekspertize pokazuju da su aure koje su prona ene na licu mesta, 
identifikovane kao dokaz broj 2, pripadaju pi tolju pokojnog, Crvena Zastava“, kalibar 7,65 
mm, model 70, sa serijskim brojem 21227. Zatim, iznena uju e, na strani 14, u obrazlo enju 
presude navodi se da tvrdnje optu enog da je pokojnik pucao dva ili tri puta sa pi toljem u 
njegovom pravcu, nisu u skladu sa izjavom jednog o evica, sa materijalnim dokazima, sa 
skicom mesta zlo ina, to sve zajedno obuhvata spisak dokaza, to potvr uje da je na mestu 
zlo ina prona ena samo jedna aura kalibra 7,65 mm, koja pripada oru ju preminulog, i pa-
trone kalibra 7,62 mm ar era, koji pripadaju oru ju optu enog. U stvari, osporena presuda 
nije sa injena u skladu sa lanom 370 paragraf 7 iz ZKP-a, jer ne sadr i injeni no stanje na 
osnovu dokaza koji su razmotreni niti bez ikakvog razloga za kontradiktorne dokaze. Iskazi 
svedoka i drugi dokazi su predstavljeni u narativnoj formi, bez davanja procene o ta nosti 
kontradiktornih dokaza. Stoga, ovaj slu aj i druge navedene okolnosti predstavljaju kr enje 
odredaba krivi nog postupka kao to je predvi eno lanom 384 par. 1 pod par. 1.12 iz ZKP-a, 
to predstavlja pravnu osnovu za poni tenje presude, jer je njome nemogu e sprovesti prav-

ednu procenu zakonitosti date presude.

Prema oceni Apelacionog suda, sa osporenom presudom ni injeni no stanje nije utvr eno 
ispravno i u potpunosti, to je ini neodr ivom ak i u pogledu materijalnog prava - spro-
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vo enje krivi nog zakona, jer, za sada, proizilazi da je neodr iv zaklju ak suda da je optu eni 
postupio svesno kako bi pokojnika li io ivota.

Sa osporenom presuda nije dokazano i nije potvr eno i nije u potpunosti i pravedno procen-
jena odbrana optu enog E. H. kao ni svedo enje o evidaca A. K. , u pore enju sa njihovim 
izjavama i materijalnim dokazima ovog krivi nog predmeta. Prema izve taju inspekcije sa 
samog mesta zlo ina, utvr eno je da se doga aj dogodio na desnoj strani magistralnog puta 
Prizren - akovica (na trotoaru), u selu Velika Kru a u Orahovcu, preko puta ku e S. H. i I. 
I., koje se nalaze na levoj strani magistralnog puta Prizren - akovica. Na levoj strani trakto-
ra su prona ene kapi krvi, dok je protok kapi krvi prona en i na samom trotoaru, na desnoj 
strani putnog pravca (pravac Prizren - akovica), dok se posle 100 m kapi zavr avaju, ali na 
neasfaltiranom putu (negde 202 m daleko od traktora), na levoj strani puta (u pravcu ka ku i 
rtve), pred kapijom dvori ta S. D. su prona ene fleke od krvi koje su zabele ene kao dokaz 

br. 1. Pred prvim to kom na desnoj strani traktora na trotoaru, otkrivena je jedan aura iz 
magacina oru ja sa osnovnim natpisom S & B 7.65 br. 11, to je zavedeno kao dokaz broj 2. 
Mrlje od krvi na levoj strani traktora su zavedene kao dokaz broj 3. Traktor Ferguson IMT 
539“, crveni (bez prikolice) prona en je na trotoaru (u pravcu Prizrena), na desnoj strani 
magistralnog puta Prizren - akovica (kojim je upravljao ovde optu eni) to je zavedeno kao 
dokaz broj 4. Uz traktor, na levoj strani magistralnog puta Prizren - akovica, na levoj strani 
trake koji vodi ka ku i Shefkija Hoti je prona ena aura iz magacina oru ja, bez natpisa na 
bazi, to je zavedeno kao dokaz broj 5. Na spoljnom zidu ku e Sh. H. (paralelno sa traktorom 
i blizu kapije od dvori ta), na vertikalnoj visini od zemlje od oko 0.56 m je otkrivena mala 
rupa u kojoj se nalazi metalni fragment koji je identifikovan kao dokaz broj 6, dok je iza 
traktora – iza njegovog desnog to ka, prona eni tragovi (u du ini od 5m), za koje se sumnja 
da predstavljaju odraz ko enja traktora, to je zavedeno kao dokaz broj 7.

Prema izve taju sa autopsije, preminuli je imao ogrebotine na desnoj strani ela, bo no od 
desnog oka, nosa i oba dlana. Na grudima je imao ranu iz vatrenog oru ja u levu stranu i 
desnu stranu na levo i kod pazuha sa leve strane (koja je bila fatalna), rana je nastala vatrenim 
oru jem u predelu nadlaktice sa leve strane, ispred i bo no, levo, 136 cm od tabana, uz obim 
1x1 cm, sa nepravilnim ivicama i ovalna, crvenkasta do crna; izlazna rana, nastala vatrenim 
oru jem u gornjem levom podru ju grudi, u blizini njegovog levog pazuha, 133 cm udaljeno 
od no nih tabana; ovo rana je izazvana vatrenim oru jem koje je probilo na mestu izme u 3 
i 4 rebra na grudima, ispred grudne kosti, i o te uje prednji deo plu a na oba re nja a zatim 
nastavlja u blizini ki me i izme u rebara VII i VIII gde je vidljiva izlazna rana - 121 cm od 
stopala. Oru je koje je kori eno na dan doga aja od strane optu enog je pi tolj Crvena 
Zastava“, model TT. kal. 7.62 mm, sa serijskim brojem F200525, koji je evidentiran kao 
dokaz D#5J, dok je oru je koje je koristio preminuli bio pi tolj Crvena Zastava“, kal. 7.65 
mm, Mod 70 serijski broj 21227, koji je evidentiran kao dokaz D#1F. Prema traseolo koj 
ekspertizi koja je ura ena u Zagrebu, br. 511-01-110-115/1-2440/12 SK, datuma 26.06.2012, 
na osnovu uzoraka uzetih sa ruku i dlanova optu enog i rtve, vidljivo je prisustvo baruta. 
Ali, prema ekspertizi jedinice za ekspertizu vatrenog oru ja br. AKF/2012-0909 / 2012-772 
od datuma 26.04.2012, dokazi pokazuju da su aure iz dokaza D #2 i aure iz dokaza D #6 
kal.7.65 mm, imaju iste individualne balisti ke karakteristike aura sa ispra njenim aurama 
iz magacina istog pi tolja koji je zaveden kao dokaz D #1F, to zna i da su one ispaljene iz 
ovog pi tolja (pi tolj preminulog), i aure iz zavedenog dokaza D #5 kalibra 7.62k25 mm 
ima iste balisti ke karakteristike aura sa ispra njenim aurama iz pi tolj koji je zaveden kao 
dokaz D #5J , to zna i da su one ispaljene iz ovog pi tolja (oru je optu enog). Optu eni E. 
je u svojoj odbrani naveo i branio se da je sa pokojnikom imao dobre odnose. Kriti nog 
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dana, prema njemu je prvim hicem iz pi tolja jednom ispalio prvo preminuli sa udaljenosti 
od 20-30 metara. U tom trenutku on je pustio volan iz ruku, dok se traktor okrenuo prema 
preminulom, jer je imao probu enu gumu. U trenutku kada je traktor zaustavljen, preminuli 
se nalazio sa leve strane od optu enog. Zatim je uspeo da izvu e oru je iz pretenca, ali sa 
pote ko ama, (tokom istrage i na samom su enju, kada je doneta presuda P. br. 218/2012, 
datuma 21.12.2012, koja je zatim poni tena presudom ovog suda PAKR. br. 79/2013, datuma 
24 juna 2013, navodi da je oru je imao pored kolena u pretencu, jer je tu imao i druge alatke 
za rad, zatim je stavio magacin u ruke a kada je video pi tolj druge osobe kako je uperen pre-
ma njemu ka levoj strani je ispalio jednom kako bi se odbranio ali nije vidio da li je pritom 
pogodio preminulog, jer je si ao sa traktora otisao preko puta na drugu stranu. U me uvre-
menu, odlaze i, uo je jo  jedan pucanj koji je ispalio preminuli, koji je pucao 2-3 puta, prvo 
sa udaljenosti od oko 20m, zatim ponovo sa udaljenosti od 15 metara. I tre i put sa rastojanja 
od 2-3 m; Pi tolj je kupio est meseci pre ovog fatalnog doga aja.

Jedini o evidac ovog doga aja, A.K., koji ni jednom nije bio saslu an tokom sudskih raspra-
va, je izjavio da je po profesiji mehani ar. Na dan tog de avanja, jedan njegov klijent je bio sa 
svojim vozilom na godi njicu masakra u selu Velika Kru a. Posle ceremonije, njegovo vozilo 
nije radilo, pa je on sam oti ao taksijem da ga uzme kako bi mu popravio vozilo. Njegovo vo-
zilo je bilo parkirano pored puta Prizren- akovica. Tokom rada na vozilu je uo glas starije 
osobe kako izvikuje Nemojte momci, nemojte “. Posle tih re i, podigao sam glavu i prime-
tio da je starac bio na putu, onda sam na udaljenosti od ne vi e od 50 m primetio parkirani 
traktor tipa Ferguson“. Unutar traktora se nalazio optu eni E. H., dok je na udaljenosti od 
2-3 metara bio sada preminuli F. H. Prvo to je primetio bio je pi tolj u ruci preminulog koji 
je bio usmeren ka optu enom. Svedok nije video da li je optu eni imao ili nije imao oru je, 
zato to je sedeo na traktoru, ali je primetio kada je optu eni iznenada izvadio pi tolj i pucao 
prema preminulom, koji je tom prilikom bio ranjen. Preminuli se nalazio u samoj blizini 
elezni ke pruge i rastojanje izme u njih je bilo nekih 2-3 metara. Posle ispaljenog pucnja, 

optu eni je si ao sa traktora, presao je preko magistralnog puta i umakao u pravcu reke Drim. 
Zatim, preminuli koji se sa jednom rukom dr ao za ranu u predelu abdomena, sa drugom 
rukom u kojoj je jo  uvek imao pi tolj, tako ranjena je do ao do magistralnog puta i pucao 
jednom u pravcu optu enog, da bi zatim oti ao do meste gde se skre e za selo velika Kru a. 
Svedok ka e da 2-3 godine radi kao automehani ar u selu Kru a i da je dobro poznavao 
preminulog, a optu enog samo po vi enju. Prema njegovim re ima, starac koji je uzvikivao 
nemojte momci, nemojte “ se zove S. H. koga on zna, jer kada je radio u ovom selu, njegova 

radionica je bila na udaljenosti ne vi e od 100 metara od njegove ku e.

S. H. je saslu an kao svedok, ali nije objasnio ni ta o slu aju, jer je isti tvrdio da ni ta nije 
video. Drugi svedoci koji su saslu ani u vezi sa ovim slu ajem nisu o evici i nisu dali detalje 
o ovom pitanju.

Polaze i od te injenice, u ovom krivi no pravnom postupku nije sporno da je preminuli, iz 
neposredne blizine, pogo en oru jem od strane tu enog i preminuo kao rezultat krvarenja 
zbog kineti kog delovanja energije oru ja, projektilom koji je tokom svog putovanja o tetio 
oba re njeva iz levog plu nog krila. Nije sporno da je preminuli tokom toga dana koristio 
oru je. Me utim, u presudi ovog suda, klju ni sastojak u ovom slu aju je da li je preminuli 
pucao u pravcu optu enog onako kako se optu eni brani da je to u inio, u kom polo aju je on 
bio u kriti nom trenutku i da li je uperio pi tolj prema optu enog, kao to tvrdi svedok koji 
je bio o evidac ovog doga aja ili ne?
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Pravilna potvrda ovih injenica je od klju nog zna aja za re avanje problema, jer zbog ovih 
okolnosti zavisi ne samo razja njenje ovog kriti kog doga aja, ve  i primena krivi nog zako-
na sa objektivne strane krivi nog dela, kao i iz jedne subjektivne - ako je namera optu enog 
zaista bila orijentisana ka li avanju od ivota preminulog ili na drugi na in – kako bi sebe 
odbranio, kako to tvrdi i sam optu eni. U stvari, na osnovu procene ovog suda, te okolnosti su 
ostale nere ene. U ovom slu aju, na predlog ovog Suda, ura ena je rekonstrukcija doga aja 
sa ekspertima balistike i sudskim ve takom, ali u ovom slu aju sud nije utvrdio ispravno i u 
potpunosti dve prona ene aure – onu pored prednjog to ka traktora na trotoaru sa natpisom 
po osnovi S & B 7,65 br. 11, koji, prema balisti koj ekspertizi proisti e iz pi tolja preminu-
log, i onu koja je prona ena paralelno sa traktorom, na levoj strani magistralnog puta Prizren 
- akovica, na levoj strani puteljka koji vodi ka ku i S. H. za koju proizilazi da je ispra njena 
iz oru ja optu enog, pronala enje metalnog fragmenta na licu mesta, polo aj preminulog i 
optu enog u vezi sa odbranom optu enog i iskaza jednog o evica. ak i iznena uju e sud je 
prilikom rekonstrukcije doga aja, saslu ao svedoka S. H. jer je bio o evidac samog de avan-
ja, uprkos svedo enju drugog o evica, rekao je u svom iskazu da on to nije video i da ne poz-
naje tog svedoka o evica (u stvari, sud ne daje nikakve razloge u proceni onoga to se doka-
zuje rekonstrukcijom doga aja u ovom slu aju, ve  se samo opisuje zapisnik u celini). Zatim, 
nepotpuna verifikacija injeni nog stanja je tako e izra ena u pogledu injenice da ima veze 
sa prirodom povreda, koje su konstatovane kod preminulog. Kao to je gore u tekstu naglase-
no, kod preminulog, na osnovu izve taja autopsije, su konstatovane ogrebotine na desnom 
predelu ela, pored desnog oka, na nosu i na oba dlana ruku. Ekspert sudske medicine, Dr.Ar-
sim Gerd aliu, (koji je zajedno sa Dr. Naim Ukom pripremio izve taj o autopsiji), je saslu an 
tokom sudske rasprave kada je doneta presuda P. br. 218/2012, datuma 21.12.2012, koja je 
poni tena presudom ovog Suda, PAKR. br. 79/2013, datuma 24 juna 2013). 

Prema ovom ekspertu, postoji velika verovatno a da su povreda lica izazvane udarcem sa 
nekim vidom vrstog predmeta ili poluge kao to je recimo neki tap ili sli an predmet, a 
ogrebotine na prevoju nosa mogu biti uzrokovane padom; hematom u blizini oka je nastao kao 
posledica krvoproli a koje je nastalo izme u dela kosti i pokriva a mozga, ne isklju uju i mo-
gu nost da je sa optu enim ima fizi ki okr aj i naglasio da je visoka pouzdanost u tom pogledu, 
a na osnovu rane nanete sa oru jem, rtva je bila na strani u odnosu na napada a, jer je ulazna 
rana vidljiva sa strane, na levoj strani i ide malo ka dole, to zna i da ne isklju uje mogu nost 
drugog uticaja na rtvu u vreme njenog poga anja. U me uvremenu, tokom ponovnog su enja 
je saslu an i ekspert dr. Naim Uka (koji je tako e u estvovao u rekonstrukciji doga aja), koji 
je u tom smislu naveo da su sve povrede, osim rana nastalih od delovanja vatrenim oru jem, 
izazvana delovanjem o trijih vrstih predmeta, to u ovom slu aju mo e biti posledica kontak-
ta rtve sa terenom na kome je do lo do doga aja, a njegov ta an polo aj je bio savijen. Samim 
tim, forenzi ari, koji su pripremili izve taj sa autopsije, imaju razli ita mi ljenja o povredama 
koje nisu nastale iz vatrenog oru ja i polo aja preminulog u kriti nom trenutku.
Zbog gore navedenih razloga, tvrdnje odbrane u vezi sa fakti kim stanjem jesu zasnovane, 
jer u presudi prvostepenog suda nisu na siguran na in potvr ene materijalne injenice koje 
se odnose na na in izvr enja krivi nog dela, od ijeg pravilnog utvr ivanja zavisi i pravilna 
primena krivi nog zakona.

Tokom ponovnog sudskog procesa, prvostepeni sud treba da izbegne i ispravi su tinsko 
kr enje krivi nog postupka, da ponovo razmotri i pregleda prethodne dokaze, ali osigura i 
mi ljenje tima forenzi ara, da doka e na in nano enja povreda prona enih kod preminulog, 
koje nisu uzrokovane vatrenim oru jem, naime, da bi izbegli protivre nosti u tom smislu, 
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odre ivanje ta nog polo aja preminulog u kriti nom momentu je najbitnije; Treba direktno 
saslu ati svedoka o evica ovog doga aja, treba proceniti potrebu za drugom balisti kom ek-
spertizom, zatim ponovo uraditi rekonstrukciju doga aja uz u e e eksperata za forenziku i 
balistiku, koji e dati svoje mi ljenje i svoje nau ne zaklju ke o ovom pitanju, ukazuju i na 
na in, polo aj i lokaciju odakle se pucalo, u kom polo aju je bio preminuli kad je dobio svoje 
povrede i druge okolnosti relevantne za ovaj predmet, a nakon pravedne i logi ne procene 
svakog dokaza posebno i u odnosu jednog sa drugim, treba doneti pravilnu odluku sa prav-
nog aspekta ovog krivi nog postupka. 

(Presuda Apelacionog suda, PAKR. br. 619/2015, datuma 9 marta 2016)

PAKR. BR. 94/2016

Izmena presude prvostepenog suda u vezi sa odlukom o kazni, tako da su umesto ka-
zne do ivotnim zatvorom kojom su optu eni prethodno osu eni na kaznu zatvorom u 
odre enom vremenskom periodu. 

Iz obrazlo enja 

Presudom Osnovnog suda - OTKD Pristina, P. br. 13/2015, datuma 11.09.2015, optu eni E.K 
i A.M, kao i maloletna F.C, su progla eni krivim za sau esni tvo u krivi nom delu te kog ub-
istva propisanog lanom 179 par. 1 pod par.1.4 i 1.6, u vezi sa lanom 31 iz KZRK-a, kojom 
je optu eni E.K osu en na kaznu do ivotnog zatvora, optu eni A.M na kaznu do ivotnog 
zatvora i maloletna F.C, na zatvor za maloletne u trajanju od 9 (devet) godina i 10 (deset) 
meseci.

Optu enima se u kaznu zatvora uklju uje i vreme provedeno u pritvoru od dana 17.10.2014, 
dok se maloletnoj F.C., vreme provedeno u pritvoru od 18.10.2014 obra unava u kaznu zat-
vora za maloletnike.

Od optu enog E.K., zaplenjeno je vozilo golf 2“ sa tablicama 01-510-AC, dok je od malo-
letne F. C. oduzet HTC telefon sa IPKO“ karticom.

rtva M.A se za realizaciju imovinsko-pravnih zahteva, upu uje na pokretanje gra anskog 
parni nog postupka.

albu je protiv presude u zakonskom roku podnela, branioci optu enih, po svim osnovima za 
albu i branilac maloletne, zbog odluke o kazni

U albenom postupku, Apelacioni sud Kosova je doneo odluku: da delimi no usvoji albe 
branioca optu enih E. K i A. M, pa se MENJA presuda Osnovnog suda - OTKD Pri tina, P. 
br. 13/2015, datuma 11.09.2015, samo u vezi sa odlukom o kazni, tako da Apelacioni sud, 
za krivi no delo te kog ubistva u sau esni tvu, iz lana 179 par. 1 pod par. 1.4 i 1.6, u vezi 
sa lanom 31 iz KZRK-a, detaljnije opisano u dispozitivu presude, na osnovu lana 45 iz 
KZRK-a, optu enog E.K, osu uje na kaznu zatvorom u trajanju od 25 (dvadeset pet) godi-
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na, optu enog A.M, osu uje na kaznu zatvorom u trajanju od 22 (dvadeset dve) godine, a u 
njihovu kaznu zatvorom se uklju uje i vreme provedeno u pritvoru od dana 17.10.2014, pa 
na dalje, dok se kao neosnovana odbija alba branioca maloletne F.C. pa drugi deo presude 
ostaje netaknut“.

Apelacioni sud je procenio da osporena presuda ne sadr i bilo kakva bitna kr enja odredbi 
krivi nog postupka koje navode branioci optu enih kao i branioci maloletne jer je ista pri-
premljena u skladu sa odredbama iz lana 370 par. 5, 6 i 7 iz ZKP-a. U dispozitivu presude 
su obuhva eni svi potrebni podaci koji su predvi eni po lanu 365 par. 1 pod par. 1.1 iz 
ZKPK-a, tako da je prvostepeni sud okvalifikovao krivi no delo za koje su optu eni kao i 
maloletno lice progla eni krivim, zajedno sa injenicama i okolnostima sa injavaju odraz 
krivi nog dela kao i injenice i okolnosti na osnovu kojih je sprovedena i odredba iz lana 
179 par. 1 pod par. 1.4 i 1.6 u vezi sa lanom 31 iz KZRK-a. 

Prvostepeni sud je posle razmatranja dokaza potvrdio fakti ko stanje po slede em:

Optu eni E.K i A. M kao i maloletna F.C, su datuma 12.10.2014, negde oko 20,30 uve e, 
posle prethodnog dogovora izme u njih da sa predumi ljajem li e od ivota sada pokojnog 
M. A, sa motivom sticanja imovinske koristi, sastaju se u kafi u XXL“ u Obili u i tada to-
kom ve ere, maloletna F. C, je kazala optu enima E.K, i A. M da se dogovorila da se sastane 
sa jednom osobom kod kru nog toka u Obili u, naprave plan da li e od ivota tu osobu i da 
mu uzmu novac, takoda su podelili uloge i zadatke deluju i u zaveri, kada se maloletna F.C 
kod kru nog toka sastala sa pokojnim M, tu je zatim do ao optu eni E. Sa svojim vozilom 
Golf 2“, igraju i ulogu neregistrovanog taksiste ( koji radi na crno“) i tom prilikom ma-

loletna F predla e sada pokojnom M da u u u taksi vozilo i da odu do Pri tine kako bi se 
pro etali i jednom kada su u li u vozilo, optu eni E. K nastavlja sa vozilom sve do puta za 
selo Zilivode, gde ga je ekao optu eni A. M, koji podize ruku kao da zeli da ude u vozilo sa 
namerom da pokojni M. misli da je u pitanju taksi vozilo i jednom kada u e u vozilo, optu e-
ni E. K, nastavlja putem prema selu Zilivode, ponovo se vrate u Obili  i kada stignu kod mini 
marketa Emona“, pokojnik se tada obratio optu enom M. na engleskom jeziku govore i: 
zaustavite ovo vozilo jer mi se ne svi a ova vo nja i samo mi recite koliko sam vam du an“, 

zatim na jedan trenutak izlazi iz vozila, ali pritom izlaze i maloletna F.C i optu eni E. K i 
A.M, dok optu eni E. vadi li nu kartu i predstavlja se kao policajac pred pokojnim M, kojeg 
zatim nasilno ubacuju u vozilo na zadnje sedi te, gde je zatim seo i optu eni E, koji zatim 
ka e optu enom A ulazi i nastavi da vozi  dalje“, dok je prednjem sedi tu sela maloletna 
F.C. Zatim nastavljaju sa vo njom putem prema selu Mihali , napune vozilo sa gorivom, 
ponovo se vrate u Obili  i nastave putem u pravcu sela Hamidi, kroz selo Lajti te, i nastavl-
jaju u pravcu jedne planine u selu Strofce kod Vu itrna (planina i avica) i nastavljaju da se 
kre u sve dok vozilo nije moglo da se kre e dalje jer je put bio preuzak za dalju vo nju, tu 
su zaustavili vozilo i nastavlju dalje da hodaju planinom sve dok nisu stigli do mesta zvanog 
Buxhak i Strofcit“, pored jednog bunara) i, kada su tu stigli, maloletna F se optu enima 

obratila re ima: ovog treba ubiti on svoje pare ne daje, samo e da pobegne“; zatim su 
optu eni E. K i A M pokojnom M. vezali ruke konopcem i pertlama sa cipela, skinuli su mu 
kai  sa pantalona, kai  su mu vezali oko vrata, stavili su mu noge oko vrata i stegli kai em 
kako bi ga li ili ivota, ali kada su primetili da je pokojnik M. jo  uvek iv uzimaju kamenje 
i udaraju ga u zadnji deo glave i druge delove njegovog tela, kako bi se uverili da su li ili 
ivota pokojnog M., koji kao rezultat krvarenja iznad i ispod kore mozga, umire; onda da 

skidaju i bacaju ga u jamu, zatim su zatvorili poklopac, uzeli su torbu od 200 evra i nekoliko 
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dinara, ode u i telefon, i podelili su novac izme u sebe i napustili mesto de avanja. Nakon 
nekoliko dana, optu eni E. K i A. M su se vratili na mesto zlo ina izvadili preminulog iz jame 
i pokopali ga nekoliko metara dalje od te jame, i pokrivli ga zemljom, kamenjem i drve em.
Ovo injeni no stanje je potvr eno od strane prvostepenog suda, i odobreno od strane ovog 
Suda kao potpuno i pravilno utvr eno injeni no stanje.

Tvrddnje odbrane optu enih E. K i A. M da je kazna izre ena surova, jesu osnovane, dok je 
tvrdnja branioca maloletne F. C, da je izre ena kazna o tra, jeste neosnovana.

Sud prve instance, prilikom odre ivanja kazne je zaklju io imaju i u vidu olak avaju e i 
ote avaju e okolnosti koje uti u na vrstu i obim kazne, kao to je predvi eno u lanu 73 i 74 
iz KZRK-a; u ovom slu aju, za optu enog E.K i A. M nije mogu e na i nikakve olak avaju e 
okolnosti, dok za maloletnu F. C jesmo uzeli kao olak avaju u okolnost priznanje krivice, 
izraz kajanja, a kao ote avaju u okolnost protiv optu enih i maloletne uzeo je: visoke stope 
u e a u izvr enju krivi nog dela, visoki stepen namere, upotrebe nasilja i pretnja izvr enja 
krivi nog dela, izvr enje krivi nog dela na naro ito svirep na in, rtva je bila bez odbrane, 
mlad uzrast rtve (bilo mu je 24), rtva nije izazvala niti ikako doprinela ovom zlo inu, visok 
nivo prouzrokovane tete, optu eni E. je i ranije bio ka njen za jedno drugo krivi no delo, a 
zatim su mu izre ene gore navedene kazne.

Ovaj sud je odobrio iste olak avaju e okolnosti kao i po proceni prvostepenog suda prilikom 
odre ivanja kazne protiv maloletne F. C i to upravo zato to je maloletna priznala krivicu i 
izrazila kajanje zbog po injenog dela, a kao ote avaju e okolnosti - starost rtve, koji je imao 
24 godina, kao i injenicu da nijedna akcija od strane M nije doprinela da mu se desi ono to 
je pretrpeo, kao i druge okolnosti zbog kojih su optu eni i maloletna u estvovali u velikoj 
meri u vr enju ovog krivi nog dela, definisana kao ote ana od strane prvostepenog suda, sud 
nije bio u mogu nosti da odobri kao to su da je optu eni progla eni krivim za sau esni tvo, 
koji je najvi i stepen saradnje; Tako e ne mo e da odobri niti postavljanje kao ote avaju u 
okolnost upotrebu zastra ivanja i nasilja, jer ovde imamo posla sa nasiljem koje se koristilo 
kako bi pokojnik bio li en ivota, tako da to ne mo e da se tretira kao ote avaju a okolnost, 
a to se ti e okrutnosti ubistva ovaj sud je dostavio svoje zaklju ke, dakle okrutno ubistvo se 
ne mo e uzeti kao ote avaju a okolnost.

Ovaj sud ne mo e da odobri zaklju ak i konstataciju prvostepenog suda da kod optu enih E 
i A nisu mogli prona i nijednu olak avaju u okolnost.

injenica je da je maloletna F. C priznala izvr enje krivi nog dela ili, kako bi se izrazili po 
terminologiji koja se koristi za punoletna lica, priznala je krivicu i izrazila kajanje za po in-
jeno delo, ali su ove olak avaju e okolnosti male u pore enju sa ote avaju im okolnostima 
da je maloletno lice bilo inicijator i organizator li avanja ivota sada pokojnog M. A, da je 
ak ona maloletna F. C, pretvaraju i se da voli preminulog M. A., zakazala sastanak sa njim 

a zatim organizovala zajedno sa optu enima E.K, i A.M, uvela ga u zamku i poslala na lice 
mesta, gde je bio li en ivota na na in koji je opisan u konstatovanom injeni nom stanju, 
onda njegovo telo bacili u bunar, i posle izvr enja, oti la da slu a muziku i kasnije imala seks 
sa optu enim E. K, dok, je tokom narednih dana, sve dok je policija nije uhapsila, igra ulogu 
svetice, i sve ove okolnosti upu uju na zaklju ak da je ona ove radnje namerno po inila, to 
ukazuje da je imala vode u ulogu u li avanju ivota sada pokojnog M. A, tako da je kazna 
izre ena za maloletnu F. C proporcionalna stepenu dru tvene opasnosti krivi nog dela, za 
koji je progla ena odgovornom i stepen krivi ne odgovornosti, tako, po diskreciji ovog suda, 



50

samo kazna koja je izre ena e mo i da se ostvari svrha maloletni kog zatvora u skladu sa 
lanom 32. iz ZMP-a, naime, da doprinese rehabilitaciji i razvoju devojke, naro ito u op tem 

obrazovanju kao i u specijalizovanom obrazovanju i njenoj stru noj obuci i razvijanju pravih 
ljudi; Pored toga, o ekuje se da e kazna zatvora za maloletnike imati pozitivan uticaj na 
maloletnu kroz za titu, pomo  i nadzor da spre i potencijal za recidivno pona anje.

Do ivotni zatvorska kazna protiv optu enog E. K, i A. M, prema sudu, je o tra. Sud prve 
instance tvrdi da u korist optu enih nisu na li nikakve olak avaju e okolnosti, ali ovaj nalaz 
ovaj sud ne mo e da prihvati, jer su optu eni E. K. i A.M. relativno mladi, nisu ranije poku a-
li (iako prvostepeni sud navodi da je E. K prethodno poku ao, bez pozivanja na bilo kakvu 
konkretnu odluku, konkretno delo i konkretnu kaznu), oni su u lo em ekonomskom stanju, 
imaju zavr eno samo osnovno obrazovanje, to dovoljno govori o njihovim kapacitetima 
da razumeju dru tvene vrednosti, dok se optu eni A. M pokajao za svoja dela. Pored toga, 
s obzirom da ovaj sud nije uspeo da odobri gore navedene ote avaju e okolnosti, s obzirom 
da ni prvostepeni sud, kao ni ovaj Sud, nije dokazao da je optu eni po inio krivi no delo u 
datim okolnostima ote avaju a ili da je delo izazvalo ozbiljne posledice, (ne ra unaju i ele-
mente kvalifikovanja zlo ina za koji su osu eni, to je in sa predumi ljajem koji predstavlja 
visok stepen namere, ne mogu se tretirati ovi elementi kao ote avaju e okolnosti, ali i po 
op tim pravilima koji odre uju kaznu i pravila za te ine kazne), tako da, uprkos mladosti 
rtve, pona anje optu enog nakon izvr enja krivi nog djela – kada preminulog baca u bunar, 

zatim mu je on spalio svu ode u, i oti ao da slu a muziku nakon zlo ina, a zatim kasnije u 
hotelu, gde je optu eni E. K imao polni odnos sa maloletnom F - ovaj suda, i pored toga, 
smatra da je kazna do ivotnog zatvora u ovom slu aju te ka, ta nije to je najte a kazna koja 
je predvi ena u okviru KZRK-a, primena koje bi eliminisala kod optu enih svaku ansu za 
pobolj anje kao posledica rezultata odluke suda da optu eni ostanu do ivotno u zatvoru. 
Me utim, s obzirom da su optu eni relativno mladi, ovaj sud je uveren da e izricanje zat-
vorskih kazni na odre eno vreme, u ovom slu aju dovesti do njihove resocijalizacije i da e 
se desiti suprotan slu aj od kazne do ivotnog zatvora za implementaciju koje prema ovom 
sudu, nema opipljivih okolnosti, dakle, smatra se da je ovaj sud preina io odluku o kazni kao 
u dispozitivu ove presude i to – protiv optu enog E. K. na 25 (dvadeset pet) godina zatvora, 
jer je njegova uloga posle maloletne F. C, bila najve a, i da on nije pokazao niti nagove taj ni 
znakove kajanja i aljenja, a da optu enog A. M, kazni sa 22 (dvadeset dve) godine zatvora 
zbog njegove manje uloge u odnosu na optu enog E. K, jer je on prihvatio krivicu za inkri-
minirane radnje kao okrivljeni i pokajao se za po injeno krivi no delo, stoga ovaj sud smatra 
da su ove kazne srazmerne stepenu dru tvene opasnosti krivi nog dela za koje su optu eni 
osu eni i okolnostima u kojima su po inili delo, sa stepenom njihove krivi ne odgovornosti 
uz uverenje da e ove kazne u potpunosti ostvariti svrhu ka njavanja propisano na osnovu 
lana 41. iz KZRK-a, njihovoj prevenciji, rehabilitaciji optu enih u izvr enju krivi nih dela u 

budu nosti i kao prevencija drugih lica u izvr enju dela, izra avanjem dru tvene osude protiv 
krivi nih dela i moralnog uticaja na podizanje i ja anje obaveze da po tuju zakon. 

(Apelacioni sud Kosova, PAKR- br. 94/2016, datuma 02.03.2016)
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PAKR- BR. 99/2016

Poni tenje presude prvostepenog suda zbog pogre nog i nepotpunog utvr ivanja in-
jeni nog stanja. 

Iz obrazlo enja

Osnovni sud - OTKD Gnjilane, je presudom PKR- br. 99/2014, datuma 05.01.2016, na os-
novu lana 364 par. 1 pod par. 1.3 iz PKZK-a, optu enog Z. P. oslobodio od optu nice za 
krivi no delo neovla enog vlasni tva, kontrole, posedovanja oru ja, predvi eno lanom 374 
par. 1 iz KZRK-a. 

Od optu enog je oduzeta (konfiskovana) lova ka pu ka sa dve buradi, br. 3-721114 i br. 376637, 
deset metaka, kal. 16 mm, jedna vazdu na pu ka br. 67488 i deset metaka, kal. 7.57 mm.

Apelacioni sud Kosova, je ocenjuju i osporenu presudu po tvrdnjama iz albe ustanovio da 
je osporena presuda donesena na osnovu pogre no i nepotpuno utvr enog injeni nog stanja. 
To je zato to u ovom krivi nom postupku u spisima ovog krivi nog predmeta postoji nalog 
za pretres br. UGJK- 98/2014, datuma 29.04.2014, za pretres ku e i prate ih objekata osumn-
ji enog G. P., iz sela Pasjane.

Pravosna nom presudom Osnovnog suda - OTKD Gjnjilane, PKR- br. 99/2014, datuma 
27.10.2015, je proglasio neprihvatljivim dokaze: izve taj slu benika NJHJR0053-14, od 
datuma 30.04.2014, izve taj o pretresu NJHR 0053-14, datuma 30.04.2014, potvrdu o pre-
tresu ku e, datuma 30.04.2014, foto album sa brojem predmeta NJHR 0053-14, datuma 
30.04.2014, jer su uzeti i pripremljeni u suprotnosti sa lanom 15 par. 7, 108 par. 2 i 7, 109, 
111 par. 1.6, 112 par. 2 i 3, 249, par. 5 i 275 iz ZKPK-a. 

Sud prve instance je optu enog oslobodio od optu be na osnovu lana 364, paragraf 1 pod 
par. 1.3 iz ZKPK-a, to zna i da, u skladu sa odlukom prvostepenog suda, nije dokazano da 
je optu eni po inio krivi no delo delo za koje je optu en.

Protiv ove odluke je albu podneo tu ilac iz OT u Gnjilanu, zbog pogre nog i nepotpuno 
utvr enog injeni nog stanja.

U vezi sa ovim krivi nim postupkom saslu ani su u svojstvu svedoka, S. P, S. S, R. D, A. K 
i optu eni, a pritom su razmotreni dokazi u pisanoj formi.

Kao to je ve  re eno, u ovom krivi nom predmetu su saslu ani kao svedoci S. S, R. D i A. 
K, tri slu benika Kosovske policije, ali Prvostepeni sud smatra da su izvori njihovih infor-
macija zasnovani na dokazima koji su proglaseni neprihvatljivim i u vezi su sa pretresom 
ku e optu enog Z.P.

Ovaj sud ne prihvata konstataciju prvostepenog suda, pod kojim se iskazi svedoka S. S, R. D 
i A. K smatraju kao neprihvatljivi dokazi, jer su ovi svedoci, u skladu sa sudskim nalogom, 
sproveli pretres ku e optu enog, za ta im je postojala pravna osnova u vidu izadog naloga 
suda, dakle izjave tih svedoka se ne mogu tretirati kao neprihvatljivi dokazi, dok zbog kr enja 
zakonskih odredbi kojima se reguli e pretres ku e, sud je izdvojio zapisnik o pretresu i druge 
dokaze koji se pominju u odluci kao neprihvatljive.
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U izjavi dostavljenou u tu ila tvu, optu eni Z. P je naglasio da je za lova ku pu ku u njegov-
om posedu dozvola bila istekla; svedok S. P je navela da je zajedno sa svojim sinom, Z, sa 
snahom i unukom ivela zajedno u istoj ku i, dok su svedoci S. S, R. D i A. K izjavili da su 
u ku i optu enog konfiskovali jednu vazdu nu pu ku i jednu lova ku pu ku i da je dozvola 
za lova ku pu ku bila istekla.

Sa tim u vidu, iz dokaza koji su razmotreni tokom su enja, ispostavilo se da prvostepeni sud 
nije pravilno i potpuno utvrdio injeni no stanje kada je oslobodio optu enog Z. P, tvrde i da 
nije dokazano da je po inio krivi no delo za koje je optu en.
Zbog pogre no utvr enog injeni nog stanja, sud ne mo e da nastavi dalje sa postupkom, u 
skladu sa lanom 403 iz ZKPK-a, pa zato osporena presuda treba da se poni ti i da se predmet 
vrati na ponovno su enje. 

U ponovljenom postupku, prvostepeni sud treba sprovesti i razmotriti sve predlo ene dokaze 
da pravilno i potpuno utvrdi injeni no stanje i onda donese pravednu i zakonitu odluku. 

(Apelacioni sud Kosova, PAKR. br. 99/2016, datuma 29.03.2016)

PAKR. BR. 157/2016

Poni tenje presude prvostepenog suda zbog toga to je sud, tokom razmatranja presude 
po slu benoj du nosti u skladu sa lanom 394 par. 1 iz KPK-a, ustanovio da ta presuda 
sadr i bitne povrede odredbi krivi nog postupka predvi enih po lanu 384 par. 1 pod 
par. 12, u vezi sa lanom 370 par. 7 i 8 iz KPK-a.

Iz obrazlo enja 

Presudom Osnovnog suda - OTKD Pri tina, PKR- br. 183/2015, datuma 28.12.2015, optu e-
ni C. S. se progla ava krivim za nano enje te kih povreda dela predvi eno lanom 189. para-
graf 5, u vezi sa paragrafom 1 iz KZRK-a i krivi no delo neovla enog vlasni tva, kontrole, 
posedovanja ili upotrebe oru ja, predvi eno u lanu 374 par. 1 iz KZRK-a, i za prvo delo je 
osu en na 2 (dve) godine, u koju se ra una i vreme provedeno u ku nom pritvoru od datuma 
16.10.2014 do 07.10.2015, dok je za drugo delo osu en na nov anu kaznu od 500 (pet stoti-
na) evra, koju je du an da plati u roku od 15 dana, pod pretnjom prinudnog izvr enja.
Optu eni je obavezan da plati tro kove krivi nog postupka u iznosu od 20 evra i inos od 100 
evra u vidu pau alne isplate, u roku od 15 dana od dana kada presuda postane kona na.

Protiv ove presude, tu ilac OT u Pri tini podneo albu u zakonskom roku, zbog odluke o 
izre enim krivi nim sankcijama.

Apelacioni sud Kosova, je procenio osporenu presudu u vezi sa tvrdnjama podnesenim u 
vidu albe, ali i po slu benoj du nosti, u smislu lana 394 paragraf 1 iz PKZK-a, i ustanovio 
da je ista u suprotnosti sa odredbama krivi nog postupka predvi enih u lanu 384 par. 1 pod 
par. 12, u vezi sa lanom 370 par.7 i 8 iz ZKPK-a, iz dole predstavljenih razloga:

Prvostepeni sud je osudio optu enog C. S. za krivi no delo te kih telesnih povreda, koje 
je predvi eno lanom 189. paragraf 5 vezi sa paragrafom 1 iz KZRK-a, na 2 (dve) godine 
zatvora.
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Za krivi no delo nano enja te kih telesnih povreda, predvi eno lanom 189. paragraf 5 iz 
KZRK-a, predvi ena je kazna zatvorom od najmanje tri godine.

U obrazlo enju presude prvostepenog suda nisu prikazani razlozi o odlu uju im injenica-
ma, odnosno koje su posebne olak avaju e okolnosti koje je sud imao u vidu kada je op-
tu enom izrekao kaznu koja je ispod zakonski predvi enog minimuma.

Prema tome, nedostatak predstavljenih razloga za odlu uju e injenice, odnosno predstavl-
janje koje su to posebne olak avaju e okolnosti koje je prvostepeni sud uzeo u obzir pri 
odmeravanju kazne ispod zakonskog minimuma, doveo je do toga da je osporena presuda 
dovela do bitnog kr enja odredaba krivi nog postupka predvi eno u lanu 384 paragraf 1 pod 
par. 12, u vezi sa lanom 370 par. 7 i 8 iz ZKPK-a.

(Apelacioni sud Kosova, PAKR. br. 157/2016, od datuma 12.04.2016)

PAKR. BR. 531/2015

Krivi no delo te kog ubistva, predvi eno po lanu 147 par. 1 pod par. 3 iz K K-a, se 
smatra izvr enim kada jedna osoba li ava drugu osobu ivota na svirep ili lukav na in. 
Na osnovu ove odredbe, kao radnja izvr enja ovog krivi nog dela se pojavljuju luka-
vost ili bezobzirnost, a lukavost u ovom slu aju, jer je optu eni zloupotrebio poverenje 
rtve.

Iz obrazlo enja

Presudom Osnovnog suda - OTKD Pri tina, PKR- br. 20/2013, datuma 02.03.2015, optu eni 
D. B, je progla en krivim za krivi no delo te kog ubistva predvi eno lanom 147 par. 1, 
pod par. 3 iz KZK-a, krivi no delo neovla enog vlasni tva, kontrole ili posedovanje oru ja 
predvi eno lanom 328 par. 2 iz KZK-a i krivi no delo napad na slu beno lice prilikom 
vr enja slu bene du nosti, predvi eno lanom 410 par. 2 u vezi sa par. 1 iz KZRK-a, za koje 
su mu izre ene kazne po slede em: za prvo delo, sa 27 (dvadeset sedam) godina dugoro nog 
zatvora a za drugo sa 1 (jednom) godinom zatvora, dok je na osnovu lana 71 par. 2 pod par. 
1 iz KZK-a, izrekao samo jednu dugoro nu kaznu trajanja zatvora od 27 (dvadeset sedam) 
godina, u koju je izra unato i vreme provedeno u pritvoru od datuma 25.08.2010 pa nadalje.
O te eni A.B i L.B su za realizaciju svojih imovinsko-pravnih zahteva, upu eni na pokretan-
je parni nog postupka.

Optu eni je obavezan da plati tro kove krivi nog postupka onoliko koliko e oni iznositi po 
obra unu suda, kao i pla anje pau ala u iznosu od 100 €, u roku od 15 dana od dana kada 
presuda postane kona na.

Protiv optu enog, se posebnom odlukom produ ava pritvor do pravosna nosti presude, ali 
ne du e od izre ene kazne.

Protv ove presude u zakonskom roku su albu podneli: Tu ilac OT Pri tina, zbog odluke o 
kazni, i branioci optu enih po svim osnovama za albu. 
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Tvrdnje iz albi o bitnim povredama odredbi krivi nog postupka i nalazi Suda.

Apelacioni sud Kosova, procenjuju i osporenu presudu u odnosu na tvrdnje iz podnesenih 
albi, ali i po slu benoj du nosti, utvr eno je da ista nije bila u suprotnosti sa odredbama 

krivi nog postupka predvi enih u lanu 384 paragraf 1 pod par.1.12 iz ZKP-a, jer je ona 
sastavljena u skladu sa lanom 370 par. 4, 6, 7 i 8 iz ZKPK-a.

Dispozitiv osporene presude sadr i sve potrebne podatke koji se nalaze u lanu 365 paragraf 
1 pod par. 1 iz ZKPK-a. Tako je, u presudi kojom je optu eni D.B. progla en krivim, sud 
zabele io delo za koje je progla en krivim, zajedno sa injenicama i okolnostima koje ine 
krivi ne brojke i injenice i okolnosti od kojih zavisi primena relevantnih odredaba krivi nog 
zakona.

Prvostepeni sud je u svojoj presudi predstavio razloge u odnosu na bilo koju svoju ta ku. Pre-
suda je jasna i razumljiva i ne sadr i kontradikcije u svome sadr aju, niti u vezi sa razlozima 
navedenih u presudi. 

Tvrdnje iz albi u vezi sa fakti kim stanjem i nalazima Suda.

Tvrdnje branilaca optu eni da prvostepeni sud nije utvrdio potpuno injeni no stanje, dok je 
ono to je utvr eno pogre no, predstavlja neosnovane tvrdnje.

Razmotrenim dokazima je utvr eno injeni no stanje da je optu enom D. B. preminuli R. B. 
bio zet. Na dan tog doga aja, dok je pokojni R.B. bio u njegovom automobilu marke mer-
cedes“, sa slovenskom registracijom, gde se nalazio i svedok Luigj Junkaj u blizini picerije 
Romano“ video je optu enog D.B. i o tome obavestio i svog suvoza a L. J, govore i mu; 
Evo mog prijatelja, hajde da se zaustavimo da ga pokupimo i odemo na kafu“. Tako je i 

uradio. Optu eni D.B. je u ao u vozilo preminulog i seo na zadnje sedi te njegovog vozila, 
kojim je upravljao preminuli R.B. Kada je optu eni D. B u ao u vozilo pozdravio se sa svo-
jim zetom, pokojnim R.B., koji se kretao brzinom od oko 60 km/h, a zatim je usporio kada 
je stigao kod pe a kog prelaza. Svedok L. J, kako ne bi pratio razgovor izme u tasta i zeta, 
okre e glavu na desnu stranu. U jednom momentu, uo je jedan pucanj pa je u po etku mislio 
da je u pitanju zvuk od vatrometa, ali, po to se zvuk uo unutar vozila, on govori optu enom 
D. nemoj da puca  iz pi tolja, jer mo e da nas zaustavi policija“. Ali, kada okrene glavu na 
levu stranu, vidi da pokojnom R.B. curi krvi sa glave. Optu eni D, dok je bio u vozilu, dva 
puta puca pi toljem i poga a pokojnog a zatim izlazi iz vozila, na levoj strani, i jo  dva puta 
puca iznad pokojnog R.B, koji ostaje mrtav na licu mesta. Optu eni se zatim udaljava od 
vozila, zaustavlja jedno taksi vozilo i odlazi u pravcu Pri tine. 

Iz izjave svedoka L. J. potvr ena je injenica da je optu eni D. B, jednom kada je u ao u 
vozilo, i pozdravio sa pokojnim R, kojeg je, dok je ovaj upravljao vozilom, pogodio iz revol-
vera, tako da je optu eni na lukav i pritajeni na in pucao iz revolvera na sada pokojnog R.B., 
koji nije znao ni ta o napadu niti ga je o ekivao, a samim tim nije imao nikakvu mogu nost 
za bilo kakav vid odbrane bilo aktivne ili pasivne. Optu eni nije u ao u sukob sa pokojnikom, 
ve  je pritajeno iskoristio situaciju koja mu je omogu ila da olako i bez da bude prime en 
izvr i ovo krivi no delo. 
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Isto tako, iz izjave svedoka L. J. kao i iz drugih dokaza koji se nalaze u spisima predmeta, 
potvr eno je da je pokojni R.B. li en ivota vatrenim oru jem - revolverom, kojeg je posedo-
vao bez dozvole od strane kompetentnog organa. 

Tvrdnje o povredama krivi nog prava i nalazi suda.

Kao to je gore u tekstu navedeno prilikom razmatranja fakti kog stanja, pokojni R. B., kada 
je na ulici video optu enog D. B, zaustavio je vozilo i uzeo ga kako bi svi zajedno oti li da 
popiju kafu. Optu eni se sa pokojnim R. pozdravio i poljubio, kao to navodi svedok L. J. 
Zatim je optu eni rekao da krenu kolima. U momentu kada je pokojni R. smanjio brzinu 
kretanja vozila, optu eni D.B, bez razmene bilo kakvih uvreda sa njima, poga a pokojnog re-
volverom. Tom prilikom, optu eni D.B. je delovao na pritajeni na in iz objektivnih razloga, 
jer nije razmenio nijednu uvredu niti se sva ao sa pokojnim u tom trenutku, pa tako iz nekih 
svojih subjektivnih razloga - kao uslov za lukavo ubistvo, jer taj na in izvr enja krivi nog 
dela od strane optu enog D.B. otkriva njegovu izuzetno negativnu li nost. Pokojni R. je sve 
svoje rane dobio od pozadi, to zna i da nije o ekivao napad i nije bio u stanju da se brani, 
to tako e predstavlja oblik suptilno i podmuklo planiranog ubistva, kao to je predvi eno 
lanom 147 spar. 1 pod par. 3. iz KZK-a.

Optu eni D. B. je ubistvo izvr io na veoma lukav na in i podmuklo delovao prilikom li avan-
ja ivota. Sa tim u vidu, rtva R.B. u vreme izvr enja krivi nog dela od strane optu enog nije 
znao ni ta o napadu i nije ga o ekivao i, samim tim, mu je uskra ena mogu nost bilo kakve 
odbrane bilo aktivne ili pasivne. Prijateljstvo izme u optu enog i preminulog, kada je u ao 
u kola je dozvolila stvaranje situacije koje je optu eni iskoristio za obavljanje krivi nog dela 
neprime eno i lako. 

Tvrdnje u albi u vezi sa odlukom o kazni i nalazi Suda.

Tu ila tvo tvrdi da je izre ena kazna blaga, a branioci optu enih tvrde da je kazna surova, a 
obe obe tvrdnje su neosnovane.

Optu eni D. B. je li io ivota svog zeta, preminulog R. B. Pokojni R. B je vodio ra una o 
optu enom D. B. jo  u dobi od 16 godina, uzimaju i ga u Sloveniju i poma u i mu da ode 
u SAD; Tako e brinuo je za oca optu enog, koji nije bio dobrog zdravlja, ak ga je poslao 
u Sloveniju na le enje. Pokojni R.B je gajio veoma prijateljske odnose sa optu enim D. B i 
njegovom porodicom u tazbinskom odnosu, uklju uju i i poslednje akcije kada je kriti nog 
dana video optu enog na ulici, zastao je i pozvao ga da piju kafu zajedno. Optu eni D. B, 
kako u pritvorskom centru, tako e i na sudu je pokazao lo e pona anje, ali takvo pona anje 
ne otkriva njegovo niti najmanje pokajanje zbog po injenog krivi nog dela; On nije pokazao 
nikakvu naznaku da je eleo da reguli e svoje pona anje u odnosu na dru tvo. Zbog toga, 
ovaj sud je utvrdio da kazna po okrivljenog odgovara stepenu dru tvene opasnosti dela za 
koje je progla en krivim i stepenu njegove krivi ne odgovornosti, da je kazna adekvatna i da 
e se samo takvom kaznom posti i svrha ka njavanja kao to je predvi eno lanom 41. Iz 

KZRK-a a to je spre avanje ga da ne ini krivi na dela u budu nosti, njegova rehabilitacija i 
prevencija kriminalnog pona anja od strane drugih. 

(Apelacioni sud Kosova, PAKR. br. 531/2015, datuma 28.12.2015)
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PAKR. BR. 546/2014

Presuda prvostepenog suda sadr i bitne povrede odredbi krivi nog postupka pred-
vi ene iz lana 384 par. 1 pod par. 12 iz KPK-a, iz razloga to u dispozitivu presude 
ostaje nejasno i protivre no u svom sadr aju, jer ista nije pripremljena u skladu sa 
odredbama iz lana 370 par. 4 u vezi sa lanom 365 iz KPK-a. 

Iz obrazlo enja 

Presudom Osnovnog suda – Odeljenje za te ka krivi na dela akovica, P- br. 191/2013, da-
tuma 22.09.2014, optu eni G.T, S.T i M.T, su progla eni krivim za krivi no delo sau esni t-
vo u ubistvu predvi eno lanom 146, a u vezi sa lanom 23. iz KZK-a, za krivi no delo 
sau esni tvo u izazivanju op te opasnosti, predvi eno lanom 291 par. 1 u vezi sa lanom 
23 iz KZK-a i svaki posebno za krivi no delo dr anja u vlasni tvu, kontroli ili posedovanja 
oru ja, predvi en lanom 374 paragraf 1 iz KZK-a, i nakon to je svakom od njih pojedina -
no dodeljene kazne, i to, optu eni G. T za krivi no delo pod ta kom I - zatvorom od deset 
(10) godina za krivi no delo pod ta kom II - zatvorom od 6 ( est) meseci i za krivi no delo 
pod ta kom III - 6 ( est) meseci; Optu eni S. T. Za krivi no delo pod ta kom I - zatvorom 
od 7 (sedam) godina, za krivi no delo pod ta kom II - zatvorom od 6 ( est) meseci i krivi no 
delo pod ta kom III – kaznom zatvora u trajanju od 6 ( est) meseci; Optu eni M. T, za krivi -
no delo pod ta kom II - zatvorom od 4 ( etiri) meseca i za krivi no delo pod ta kom III – ka-
znom zatvora u trajanju od 4 ( etiri) meseca, me utim, primena odredbi lana 80. iz KZK-a, 
koja se bavi nametanjem kazni za krivi na dela u sau esni tvu, nametnula je jedinstvenu 
kaznu zatvorom na slede i na in: optu eni G. T - 10 (deset) godina; optu eni S. T - 7 (sedam) 
godina i optu eni M. T. - 6 ( est) meseci, koja je uz njegovu saglasnost, zamenjena nov anom 
kaznom. U okviru kazne je izra unato i vreme provedeno u pritvoru - optu enom G.T od 
dana 26.12.2012 pa nadalje, za optu enog S.T, od dana 14.01.2013 pa sve dok presuda ne 
postane pravosna na, dok za optu enog M.T. od dana 16.01.2013 pa sve do 23.04.2013.

Optu eni su u obavezi da plate tro kove krivi nog postupka, na osnovu zavr nog obra una 
suda, a na ime sudskog pau ala treba da plate iznos od 1000 €, a sve ovo u roku od 15 dana, 
od datuma kada presuda postane pravosna na. Protiv optu enih se izri e dodatna kazna – 
zaplena automatske pu ke AK-47, kalibar 7.62 mm, jedan ar er za pu ku AK-47, revolver 
tipa Tula Tokarev - TT-33“ kalibar 7.62 mm, jedan Walther PP“, kalibar 7.65 mm, kao 
sredstva kojima je izvr eno krivi no delo.

Protiv ove presude u zakonski predvi enom roku albe su podneli: tu ilac iz OT akovica, 
zbog povrede odredaba krivi nog postupka, povrede krivi nog zakona i kazne, branilac rtve 
i branilac optu enih zbog presude o kazni.

Apelacioni sud Kosova, ispitivanjem osporene presude u vezi sa tvrdnjama iz albi, ali i 
po slu benoj du nosti, kako bi utvrdio da li postoje povrede odredbi krivi nog postupka 
predvi enih u lanu 384 par. 1. pod par. 12 iz PKZK-a, jer je njen dispozitiv nejasan, kontra-
diktoran, sam po sebi, jer nije pripremljen u skladu sa odredbama lana 370 par. 4, u vezi sa 
lanom 365 iz PKZK-a, naime, u vezi sa predstavljanjem injenica i okolnosti koje ine ele-

mente krivi nog dela, prema kome onda primenjuju relevantne odredbe Krivi nog zakonika. 
Dakle, zakonska nkvalifikacija krivi nog dela u ovom konkretnom slu aju nije kompatibilna 
sa krivi nim delom koje je opisano u dispozitivu, presuda je nejasna, konfuzna i samim tim 
pravno neodr iva. Tako e, nema predstavljenog obrazlo enja za odlu uju e injenice u vezi 
sa odlukom o kazni, ali tako e uklju uje povrede krivi nog zakona u pogledu sprovo enja 
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zakonskih odredbi koje se odnose na kazne za krivi na dela u sau esni tvu, to je vidlji-
vo napomenuto u albi, osporava kaznene mere propisane od strane prvostepenog suda za 
prekr aje za koje je optu eni progla eni su krivim. 

Presuda po albi je kontradiktorna sama po sebi, jer njen sadr aj nije o igledan kada je u 
pitanju sau esni tvo u zlo inu za koji je optu eno troje optu enih, odnosno sau esni tvo u 
krivi nom delu ubistva propisan lanom 146, povezano sa lanom 23 iz KZK-a, ili krivi no 
delo ubistva za koje se tereti optu eni G. T i i S. T, jer u samom uvodu presude stoje imena 
trojice optu enih, a zatim se konstatuje da su oni krivi, onda se podrazumeva da se misli na 
troje optu enih, onda je krenuto sa prezentacijom sadr aja inkriminiraju ih ktivnosti sa nji-
hove strane, koji ine sliku krivi nog dela, a nakon zavr etka sadr aja u pitanju, utvr eno je 
da su okrivljeni po inili krivi no delo ubistva u sau esni tvu“ predvi eno lanom 146, a u 
vezi sa lanom 23 iz KZK-a. U nastavku dispozitiva - u delu gde su izre ene kazne pokazuje 
da je za krivi no delo ubistva u prvostepenom sudu izre ene su kazne samo optu enima G. T 
i S. T, a optu eni MT samo za krivi no delo izazivanja op te opasnosti, predvi eno po lanu 
291, par. 1 u vezi sa lanom 23. Iz KZK-a i krivi no delo neovla enog vlasni tva, kontrole 
ili posedovanje oru ja, predvi eno lanom 374 par. 1 iz KZK-a, ime je ostalo nejasno da li 
su u pitanju troje optu enih ili samo optu eni G.T, i S.T. i time je ova osporena presuda ostala 
nejasna, konfuzna i pravno neodr iva.

Povrede odredaba krivi nog postupka su napravljene i u odeljku I dispozitiva, gde je pred-
stavljena figura krivi nog dela, jer nije u skladu sa pravnom kvalifikacijom zlo ina, jer, dok 
je utvr eno da su optu eni po inili krivi no delo ubistva u sau esni tvu“ predvi eno lanom 
146, a u vezi sa lanom 23 iz KZK-a, optu uje optu ene da su u estvovali u inkriminisanim 
radnjama koje obuhvataju sve odlike po injenog krivi nog dela izazivanja op te opasnosti 
i krivi no delo ubistva, tako da prvostepeni sud u ovom slu aju, nije postupio u skladu sa 
odredbama lana 370 par. 7, u vezi sa lanom 365 par. 4 iz ZKPK-a, jer u pru anju tokom 
opisa krivi nog dela nisu predstavljene inkriminisane radnje optu enog koje ine elemente 
krivi nog dela izazivanja op te opasnosti, predvi eno lanom 291 par. 1 u vezi sa lanom 
23. iz KZK-a i radnje optu enih koje predstavljaju elemente krivi nog dela ubistva, dok je 
pravni naziv krivi nog dela, za koje su optu eni progla eni krivim zapravo krivi no delo ub-
istva, u skladu sa lanom 146 u vezi sa lanom 23. iz KZK-a, tako da je pravna kvalifikacija 
krivi nog dela u suprotnosti sa dispozitivom a time i odredbama krivi nog zakona u vezi sa 
pravnom kvalifikacijom krivi nog dela. 

Iz takvog jednog zaklju ka pod ta kom I u dispozitivu nije jasno obuhva eno ni sprovo en-
je krivi nog zakona prema optu enom M. T, jer je sadr aj inkriminiraju ih radnji koje su 
predstavljene u dispozitivu proizilazi da su krivi no delo izazivanja op te opasnosti po inilo 
svo troje optu enih u sau esni tvu, i pored toga, sadr aj dispozitiva pokazuje da je troje op-
tu enih, sa pi toljima u ruci, u lo u poslovne prostorije o te enih, dok su u pravcu preminu-
log pucali samo optu eni G. T i S. T, a optu eni M. T, iako je u kafeteriju u ao zajedno sa jo  
dvojicom optu enih, i sa pi toljem u ruci a zatim je konstatovano da je ranjen zajedno sa op-
tu enim S.T, tako da takva odredba nije jasno pokazala da li optu eni M. T ima veze sa kriv-
i nim delom ubistva ili samo sa delom izazivanja op te opasnosti, tako da ak i ako okrivljeni 
M. T nije kriv za krivi no delo ubistva, to tako e proizilazi iz optu nice, ali i iz drugih spisa 
u predmetu; ostaju nejasne injenice i okolnosti da je optu eni M.T. u ao, sa pi toljem u ruci, 
zajedno sa jo  dvojicom optu enih u prostorijama rtve, kasnije preminulog, i bio ranjen na 
licu mesta, a zatim iz takvog dispozitiva nije ostalo jasno da li je optu eni M. T sau esnik u 
krivi nom delu ubistva ili samo sau esnik u krivi nom delu izazivanja op te opasnosti.
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Isto tako, osnovane su tvrdnje Tu ila tva, u vezi sa kr enjem krivi nog prava, od strane prvo-
stepenog suda, kada je re  o obimu kazne, koji je prekr io krivi ni zakon i primenu odredbi 
za nametanje jedinstvene kazne za krivi na dela u sau esni tvu, jer su optu eni G. T, S. T i M. 
T progla eni krivim za tri krivi na dela - optu eni G. T. i S. T za krivi no delo sau esni tvo 
u ubistvu i sau esni tvo u krivi nom delu izazivanja op te opasnosti predvi eno lanom 291 
par. 1 u vezi sa lanom 23. iz KZK-a i svaki posebno, za krivi no delo neovla enog vlas-
ni tva, kontrole ili posedovanja oru ja, predvi eno lanom 374 par. 1 iz KZK-a, i optu eni 
M. T. za sau esni tvo u krivi nom delu izazivanja op te opasnosti predvi eno lanom 291 
par. 1, u vezi sa lanom 23 iz KZK-a i za krivi no delo neovla enog vlasni tva, kontrole ili 
posedovanja oru ja, predvi eno lanom 374 par. 1 iz KZK-a, za koje je izre ena zatvorska 
kazna, svakom zasebno, tako da je optu enom G. T za krivi no delo pod ta kom I iz ovog 
dispozitiva - 10 (deset) godina zatvora, za drugo delo - 6 ( est) meseci i za tre e delo - sa est 
(6) meseci, i suprotno odredbama lana 80. KZK o odmeravanju kazne za krivi na dela u 
sau esni tvu, optu enom G. T je osu en na jedinstvenu kaznu zatvora od deset (10) godina, 
zna i bez ra unanja dve nametnute zatvorske kazne za druga dva dela. Isto tako, i u slu aju 
optu enog S.T. do lo je do istih povreda krivi nog zakona, jer je njemu, prethodno izre ena 
kazna od 7 (sedam) godina zatvora, za drugo krivi no delo 6 ( est) meseci zatvora i za tre e 
delo sa 6 ( est) meseci zatvora, u suprotnosti sa odredbama iz lana 80 iz KZK-a, izri e 
jedinstvenu kaznu od 7 (sedam) godina zatvora, to predstavlja povredu koja se sa pravom 
nagla ava u albi Osnovnog tu ila tva - OTKD akovica, koje, prirodno, imaju uticaj na 
odre ivanje mere kazne, kada je prvostepeni sud optu enima G.T. i S.T. izrekao samo po 
jednu kaznu.

(Apelacioni sud Kosova, PAKR- br. 546/2014, datuma 02.12.2014)  

PAKR- BR. 191/2013

Presuda prvostepenog suda sadr i bitne povrede odredbi krivi nog postupka pred-
vi ene u skladu sa odredbama iz lana 384 par. 1 pod par 1.8 i 1.12 iz KPK-a. 
Presuda je zasnovana na neprihvatljivim dokazima a nisu predstavljeni razlozi o 
odlu uju im injenicama, dok su oni razlozi koji su predstavljeni, u suprotnosti sa sa-
dr ajem spisa u predmetu, to jest sa zapisnikom sudske rasprave.

Iz obrazlo enja 

Presudom Osnovnog suda – Odeljenje za te ka krivi na dela Pri tina, PKR- br. 4/2013, da-
tuma 08.04.2013, optu ene A. S i D. U progla ava krivim za sau esni tvo u krivi nom delu 
otmice predvi ene po lanu 194 par. 1, u vezi sa lanom 31 iz ZKP-a, dok optu enog A. S. 
i za krivi no delo silovanja predvi enog po lanu 230 par. 1 iz ZKP-a i optu enog D.U. za 
krivi no delo pru anja pomo i u silovanju u skladu sa lanom 230 par. 1, u vezi sa lanom 
33 iz KZK-a, za koje, za koje su prethodno odre ene kazne zatvorom – za optu enog A.S. 
za prvo krivi no delo sa 4 ( etiri) godine i za drugo delo 1 (jednu) godinu i 6 ( est) meseci, 
dok za optu enog D.U, za prvo delo sa 2 (dve) godine i za drugo delo 1 (jednu) godinu i 6 
( est) meseci, sprovo enjem odredbi iz lana 71 iz KZK-a za izricanje kazne za krivi na dela 
u sau esni tvu, osudio jedinstvenim kaznama zatvora – optu enog A. S. sa 5 (pet) godina i 4 
( etiri) meseci i optu enog D. U. sa 3 (tri) godine i 4 ( etiri) meseci, u koje se ra una i vreme 
provedeno u pritovoru – za optu enog A.S. od datuma 08.10.2012 pa nadalje i za optu enog 
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D.U. od datuma 08.10.2012 pa sve do dana 08.04.2013. Optu eni su u obavezi da plate tro k-
ove krivi nog postupka na osnovu zavr nog obra una suda i na ime sudskog pau ala iznose 
od po 100 evra, a sve to u roku od 15 dana, od datuma pravosna nosti presude. 

albu na ovu presudu u zakonskom roku su podneli: tu ilac iz OT Pri tina, zbog krivi nih 
sankcija i branioci optu enih po svim pravnim osnovama. 

Na osnovu procene Apelacionog suda, osporena presuda je uklju ena u bitne povrede odred-
bi krivi nog postupka predvi enih po odredbama iz lana 384 par. 1 pod par. 12 iz ZKPK-a, 
jer ne sadr i razloge za odlu uju e injenice, a oni koji su prisutni su u suprotnosti sa sadr a-
jem spisa, odnosno zapisnika su enja, dok je presuda kontradiktorna sama po sebi i razlozi-
ma datim u dispozitivu a zatim se ista oslanja na neprihvatljivim dokazima, povrede koje su 
predvi ene u odredbam iz lana 384 par. 1. pod par. 8 iz ZKPK-a, to je uslovilo poni tenje 
osporene presude.

U obrazlo enju osporene presude nije ustanovljena nikakva podr ku u spisima predmeta, 
naro ito u zapisniku sa su enja od datuma 25.02.2013, 20.03.2013 i 08.04.2013, jer isti nisu 
potpisani od strane sudskog zapisni ara, predsedavaju eg sudije, niti od strane drugih prisut-
nih stranaka. U skladu sa odredbama lana 317 par. 1. iz ZKPK-a, zapisnik sa glavnog pretre-
sa, po etni pretres i drugi pretres zavr avaju se krajem sednice, a zatim se potpisuju od strane 
zapisni ara, sudije pojedinca ili predsednika sudskog ve a i stranaka koje su prisutne i koje, 
u skladu sa lanom 318, uklju uju sve rasprave tokom su enja i istovremeno su glavni izvor 
koji slu i kao zvani ni dokument drugog stepena, u slu aju odluke da se provere tvrdnje iz 
podnesenih albi. U ovom slu aju, s obzirom da szapisnici sa sednica sudskih rasprava nisu 
potpisana od strane suda niti prisutnih stranaka, one se ne mogu smatrati validnim original-
nim dokumentima koja e pokazati tok su enja, dakle sadr aj osporene presude izgleda da 
nema podr ku u predmetnim spisima, to je kr enje odredaba krivi nog postupka kao to je 
predvi eno lanom 384 par. 1. pod par. 12 iz ZKPK-a. U konkretnom slu aju, u ovom kriv-
i no pravnom predmetu, tako e ne mo e se zaklju iti da je presuda u pisanoj formi, u skladu 
sa najavljenom presudom, kako je izri ito predvi eno u lanu 370 paragraf 1 iz ZKPK-a, 
jer objavljena presuda prvostepenog suda tako e nije potpisana od strane predsedavaju eg 
sudije i referenta, u skladu sa odredbama lana 369 par. 2 iz ZKPK-a. Kao rezultat ovih 
navedenih povreda, razlozi za odlu uju e injenice u krivi nom postupku podnete u obrazlo-
enju nemaju nikakvu podr ku u spisima predmeta, to tako e predstavlja povredu odredaba 

krivi nog postupka, predvi eno lanom 384 par. 1. pod par. 12 iz PKZK-a.

Pored gore navedenih bitnih povreda odredaba krivi nog postupka, ovaj Sud smatra da, ak i 
ako su gore pomenuti zapisnici pripremljeni i potpisani na redovnoj osnovi, osporena presu-
da me utim, sadr i i druge povrede odredaba krivi nog postupka predvi eno lanom 384 par. 
1. pod par. 8 iz PKZK-a, jer se oslanja na neprihvatljive dokaze, kao to su izjave svedoka - 
rtve L. L. Podaci o sudskoj raspravi na sednici od dana 25.02.2013, a zatim ona od svedoka 

H.O, data tokom sudske rasprava od dana 20.03.2013 i svedo enje L.K, na glavnom pretresu 
od dana 20.03.2013, sve ove navedene izjave su zavedene od strane prvostepenog suda, bez 
po tovanja proceduralnih odredbi za saslu anje svedoka iz lana 125 paragraf 1 iz PKZK-a. 
Tako e, i izjave optu enih koje su na ro i tu tokom sudske rasprave predstavljaju neprihvat-
ljive dokaze, jer je izjava optu enog A.S. od dana 20.03.2013 uzeta bez po tovanja procedur-
alnih odredbi ispitivanja iz lana 345 i 346 iz PKZK-a u vezi sa lanom 152 iz PKZK-a, jer 
je on ispitivan bez da su mu pro itana njegova procesna prava, dok je izjava optu enog D.U, 
predstavljena u zapisniku sa su enja od dana 05.04.2013, uzeta je ne po tuju i date odredbe, 
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odnosno njemu su pro itane proceduralne odredbe za ispitivanje svedoka, pa mu je kazano da 
je obavezan da govori istinu, tako da je to potpuno suprotno pravima optu enog, predvi eno 
lanom 152 iz PKZK-a.

Isto tako, ovaj sud smatra da je osporena presuda uklju ena u kr enje odredaba krivi nog 
postupka predvi enih u lanu 384 par. 1. pod par. 12 iz PKZK-a, jer prvostepeni sud, na 
osnovu osporene presude ne daje obrazlo enje za odlu uju e injenice, ve  samo predstavlja 
sadr aj izjava svedoka i optu enih u celini, kao to je re eno na sudskim raspravama tokom 
su enja - naime bez procene njihovog odnos prema utvr enim injenicama, naro ito za ink-
riminisane radnje optu enog D. U u smislu krivi nog dela pomo i u izvr enju krivi nog dela 
silovanja kako je propisano lanom 230 par. 1, u vezi sa lanom 33 iz KZK-a. osim toga, 
presuda sadr i evidentnu kontradikciju izme u dispozitiva i obrazlo enja, jer je i samo obra-
zlo enje u suprotnosti sa svojim sadr ajem, isto tako, i dispozitiv presude je kontradiktoran 
po svom sadr aju, a sve ove povrede su pravilno predstavljene i ukazane kao takve od strane 
branioca optu enih.

(Apelacioni sud Kosova, PAKR- br. 191/2013, datuma 17.10.2013)

PAKR- BR. 422/2013

Pravna prekvalifikacija krivi nog dela poku aja te kog ubistva u sau esni tvu pred-
vi eno po lanu 147 par. 3, u vezi sa lanom 20 i 23 iz K K-a, u krivi no delo sau esni t-
vu u poku aju ubistva predvi eno po lanu 146, u vezi sa lanom 20 i 23 iz K K-a.
Menja se presuda prvostepenog suda u vezi sa odlukom o kazni, tako da ovaj Sud za 
sau esni tvo u krivi nom delu ubistva u poku aju predvi eno po lanu 146, u vezi sa 
lanom 20 i 23 iz K K-a, optu enom izri e kaznu zatvorom u trajanju od 2 godine. 

Iz obrazlo enja 

Presudom Okru nog suda u Pri tini, P- br. 705/2011, datuma 17.12.2012, optu eni A.M, je 
progla en krivim za sau esni tvo u krivi nom delu te kog ubistva u poku aju predvi eno po 
lanu 147 par. 3, u vezi sa lanovima 20 i 23 iz KZK-a, i osu en je na 4 ( etiri) godine i 6 

( est) meseci zatvora, u tu kaznu se ra una i vreme provedeno u pritovoru od dana 20.05.2011 
pa sve do dana 17.12.2012. Optu eni je u obavezi da plati tro kove krivi nog postupka na 
osnovu zavr nog obra una suda i na ime sudskog pau ala iznos od 100 evra.  

Za realizovanje imovinsko-pravnih zahteva, o te eni je upu en na pokretanje gra anskog 
parni nog postupka.

Protiv ove presude je branilac optu enog A.M. dostavio albu, zbog pogre nog i nepotpuno 
utvr enog injeni nog stanja i u vezi sa odlukom o kazni, sa predlogom da se osporena pre-
suda izmeni i da se optu eni oslobodi od optu be. 
 
U vezi sa injeni nim stanjem, Apelacioni sud procenjuje, da je u konkretnom slu aju, prvo-
stepeni sud po inio povrede krivi nog zakona predvi eno po lanu 385 par. 1 pod par. 4 iz 
PKZK-a, povrede koje se razmatraju po slu benoj du nosti, u skladu sa odredbama iz lana 
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394 iz PKZK-a, jer je sproveo zakonske odredbe iz KZK-a koje nije smeo da primeni u ovom 
slu aju, jer, zaklju iv i da je prvostepeni sud odlu uju e injenice ustanovio na pravedan i 
objektivan na in, ali uzimaju i u obzir injeni no stanje predstavljeno u dispozitvu osporene 
presude gde se ispostavlja da je optu eni delovao lukavo ili okrutno, onda, uz propisno spro-
vo enje zakona, trebalo je doneti presudu u vidu druga ije kvalifikacije krivi nog dela, pa 
zato donosimo odluku da se presuda prvostepenog suda menja u pogledu pravne kvalifik-
acije krivi nog dela, tako da inkriminisane radnje optu enog opisujemo kao krivi no delo 
sau esni tvo u ubistvu u poku aju predvi eno lanom 146, a u vezi sa lanom 20. i 23. iz 
KZK. U tom slu aju, prema utvr enom injeni nom stanju ne mo e da se govori o tome kao 
okrutno krivi no delo, jer je optu eni, pre svega ranije krenuo u fizi ki sukob sa o te enim, a 
zatim je u me uvremenu, posle sukoba, koristio no  i njime pogodio rtvu i to sada deluju i 
odmah u momentu zna i da se ne mo e dokazati da je postojala namera - elja optu enog 
koja bi mogla da kod o te enog izazove veliki bol, posebno veliki fizi ki ili mentalni bol, 
a to predstavlja klju ni element za prekvalifikaciju ovog krivi nog dela poku aja ubistva 
u brutalni poku aj ubistva, jer se isto tako ne mo e dokazati da je o te enomse nanesen 
neobi no te ki bol koji je ekstremni u odnosu na normalnu bol, koja je potrebna u ovim 
slu ajeva, tako da nije dokazano da je bol u ovom slu aju prema ila intenzitet bola u normal-
nim slu ajevima, a to je drugi element koji mora biti kumulativno ispunjen elemenat sa ve  
gore pomenutim elementom, za postojanje krivi nog dela te kog ubistva u poku aju, iz lana 
147 paragraf 3 iz KZK-a. Isto tako, iz injeni nog stanja potvr enof od strane prvostepenog 
suda ne izgleda da je optu eni delovao samo lukavo, jer je o te enog izbo od pozadi, kada 
je o te eni ve  po eo da napu ta mesto doga aja, ali fizi ki sukob je jo  uvek u toku i ubod 
nije bio iznena enje - neo ekivan, jer je o te eni, osim to je bio u fizi kom sukobu koji je 
trajao, on je tako e, primetio da mu optu eni prilazi od pozadi a isto tako je dobro video 
kada je optu eni poku ao da ga udari no em, to zatim i ini i zadaje mu udarac no em. Sve 
ovo predstavljalo kontinuiranu radnju bez elemenata lukavstva ili prevare u pona anju, dok 
ni rtva tako e nije bila li ena mogu nosti da odgovori i reaguje na ovaj napad, jer je video 
direktan napad koji se de ava, tako da se ne mo e razgovarati o elementima prevare, odnosno 
kori enja vere ili iskrenosti o te enog od strane optu enog da bi ga udario no em da bi se 
utvrdilo da je u pitanju krivi no delo koje je po injeno na lukav na in.

Razmatraju i ovo pitanje u vezi sa odlukom o kazni, Apelacioni sud je utvrdio da su tvrdnje 
odbrane u albi tako e delimi no osnovane. Imaju i u vidu drugu kvalifikaciju ovog kriv-
i nog dela, ovaj sud je u odre ivanju vrste i koli ine kazne protiv okrivljenog, ocenio sve rel-
evantne okolnosti za merenje kazne, usvojio i ono to je prime eno i od strane prvostepenog 
suda i uzimaju i u obzir drugu pravnu kvalifikaciju ovog krivi nog dela, pptu eni se osu uje 
na 2 (dve) godine zatvora, sa uverenjem da je ova kazna proporcionalna dru tvenoj opasnosti 
od tog krivi nog dela, proporcionalna krivi noj odgovornosti optu enog, sa kojom se isto 
tako, posti e cilj ka njavanja koji je predvi en na osnovu lana 41 iz KZK-a.

(Apelacioni sud Kosova, PAKR- br. 422/2013, datuma 14.02.2014) 

PAKR- BR. 123/2014

Krivi no delo te kog ubistva iz bezobzirne osvete, predvi eno po lanu 149 par. 9 iz 
K K-a (179 par. 1 pod par. 1.8 iz K RK-a), kao kvalifikacioni element bezobzirne os-
vete, to se jasno vidi da u ovom slu aju nije bilo srazmerno zlo inu i zlu kojej je pretr-
pljeno od strane optu enog. 
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Iz obrazlo enja

Osnovni sud – Odeljenje za te ka krivi na dela Uro evac, je presudom PKR- br. 8/2013, datuma 
23.10.2013, proglasio krivim optu enog A.K za krivi no delo te kog ubistva predvi eno po lanu 
147 par. 1 pod par. 9 iz KZK-a i osudio na 17 (sedamnaest) godina zatvora, u okviru koje se ra u-
na i vreme provedeno u pritvoru od dana 27.06.2009 pa na dalje. Optu eni je u obavezi da plati 
tro kove krivi nog postupka na osnovu zavr nog obra una suda i na ime sudskog pau ala iznos 
od 400 ( etiri stotine) €, a sve to u roku od 30 dana, od momenta dobijanja pravosna ne presude. 
Od optu enog je konfiskovano oru je – lova ka pu ka Double barrel“, kal. 16 mm, sa serijskim 
brojem 36481, kao sredstvo kojim je po injeno krivi no delo. 

Za realizovanje imovinsko-pravnih zahteva, o te eni su upu eni na pokretanje gra anskog 
parni nog postupka.

Protiv ove presude su u zakonski predvi enom roku albu podneli: tu ilac iz OT u Uro evcu 
kao i predstavnik o te ene stranke, zbog odluke o kazni, a branilac optu enog po svim al-
benim osnovama. 
  
Apelacioni sud je tokom albenog postupka posle razmatranja svih spisa iz ovog krivi -
no-pravnog predmeta, ispitao osporenu presudu u skladu sa odredbom iz lana 394 iz ZKPK-a 
i razmotrio tvrdnje iz podnesenih albi, ustanovio je da albe tu ioca i branioca optu enog 
nisu osnovane, jer osporena presuda ne sadr i bitne povrede odredbi krivi nog postupka 
kao to je predvi eno po lanu 384 par. 1 pod par. 12 iz ZKPK-a, jer je dispozitiv presude 
jasan, razumljiv i konkretan, jer je u istom obuhva eno i vreme izvr enja krivi nog dela kao 
i kriti ki momenat pre glavnog doga aja – ubistva pokojnog, zatim sadr i zadovoljavaju e 
injenice i okolnosti i u vezi sa motivom za izvr enje ovog krivi nog dela. 

U obrazlo enju odluke su predstavljeni odgovaraju i razlozi o svim odlu uju im injenica-
ma u ovom krivi nom predmetu; isto tako, dato je dovoljno injeni nih i pravnih razloga, 
koji su kao pravedni i legitimni, prihva eni od strane ovog Suda. Prvostepeni sud je procenio 
dokaze u skladu sa odredbama lana 361 par. 2 iz PKZK-a, dok je za kontradiktorne dokaze 
delovao u skladu sa odredbama iz lana 370 par. 7 iz PKZK-a, predstavljaju i na potpuni 
na in svaku injenicu i iz kojih razloga se ta smatra dokazanim ili nedokazanim, procen-
juju i kontradiktornost dokaza; samim tim, on je analizirao sve predstavljene dokaze tokom 
su enja, uklju uju i, pored svga motiv krivi nog dela, nameru optu enog, odnosno nameru 
da oduzme ivot preminulom S. L. i, vezano uz to, dostavio svoje zaklju ke, koje kao prav-
edne, legitimne i objektivne prihvata i ovaj sud.

Stoga, iz okolnosti ovog konkretnog slu aja, u kome se dogodio i kriti ni doga aj i upravo 
injenica da je optu eni znao da se pokojnik nalazi u umi, tu u blizini, zatim lokacija sa 

koje je optu eni pucao, bilo je to mesto sa dobrim pogledom u du ini od 60 m, sa drve em 
pored puta i na udaljenosti od 18 m od pokojnog S. L i uzimaju i u obzir porodi ne odnose 
koji uvek nisu bili dobri, naro ito injenicu da je poslednji put tokom jedne igre, optu enog 
je prebio brat od pokojnika i injenica da je preminulog pogodio lova kom pu kom koju je 
imao sa sobomu njegove vitalne organe, izazivaju i povrede opasne po ivot – ispostavlja se 
da kod okrivljenog postoji element krivi nog dela, za koji je osu en, tako da stoji injenica 
da Inkrimisane konkretne radnje namerno preduzima, ak i sa direktnim umi ljajem – dak-
le, li avaju i od ivota preminulog. Stoga se detaljno predstavljeni razlozi u obrazlo enju 
osporene presude od strane prvostepenog suda smatraju pravednim i legitimnim i kao takvi 
se prihvataju u potpunosti od strane ovog Suda , jer su na osnovu dokaza koji su izvedeni to-
kom sudske rasprave, tako da osporena presuda sadr i dovoljno razloga o svim odlu uju im 
injenicama, a da na osnovu takvog injeni nog stanja proizilazi primena odredbi krivi nog 



63

zakona. Iz svega onog gore navedenog, okolnosti koje su se de avale pre kriti kog doga aja, 
razlozi koje je predstavio prvostepeni sud proizilazi da je na jasan i pravilan na in donesen 
zaklju ak prvostepenog suda da inkriminisane radnje i delovanje optu enog ispunjavaju sve 
odlike krivi nog dela te kog ubistva kao to je predvi eno u lanu 147 par. 1 pod par. 9 iz 
KZK-a.  

(Apelacioni sud Kosova, PAKR- br. 123/2014, datuma 25.03.2014) 

PAKR. BR. 82/15

Poo travanje kazne od kazne zatvorom u trajanju od 8 godina na kaznu zatvorom u 
trajanju od 12 godina 

Iz obrazlo enja 

Osnovni sud – OTKD u Gnjilanu, je presudom P. br. 142/09, datuma 07.11.2014, proglasio 
krivim optu enog R. Z. za krivi no delo ubistva predvi eno po lanu 146 iz KZK-a, za koje 
je osu en sa 8 (osam) godina zatvora, u koje se ra una i vreme provedeno u pritovoru od dana 
06.11.2007 pa sve do 11.09.2008 kao i od dana 12.02.2014 pa nadalje, a obavezan je da plati 
i tro kove krivi nog postupka na osnovu zavr nog obra una suda kao i da na ime sudskog 
pau ala plati iznos od 50 (pedeset) €, a sve to u roku od 15 dana od dana kada presuda postane 
pravosna na.
Protiv ove presude su u zakonski predvi enom roku albu podneli: Osnovno tu ila tvo u 
Gnjilanu kao i predstavnik o te ene stranke, zbog odluke o kazni, a branilac optu enog po 
svim albenim osnovama. 

Apelacioni sud je tokom albenog postupka posle razmatranja svih spisa iz ovog krivi -
no-pravnog predmeta, ispitao osporenu presudu u skladu sa odredbom iz lana 394 iz ZK-
PK-a procenio tvrdnje iz albi, i pritom je ustanovio da osporena presuda ne sadr i bitne 
povrede odredbi krivi nog postupka kao to je predstavljeno u albama niti bilo koje druge 
povrede, koje ovaj sud razmatra i po slu benoj du nosti a koje bi uslovile poni tenje presude. 
Dispozitiv osporene presude je jasan, konkretan i ne sadr i suprotnosti samo po sebi niti sa 
obrazlo enjem presude. U obrazlo enju osporene presude pokazano je dovoljne fakti kih 
i pravnih razloga, koji su prihva eni od strane ovog suda, uz napomenu koje to injenice i 
razloge smatra dokazanim a koje nedokazanim, uz procenu kontradiktornih dokaza u skladu 
sa lanom 370 paragraf 7 iz PKZK-a. Sud prve instance je procenu i analizu svih dokaza 
primenio tokom su enja, navode i vezu sa svojim zaklju cima, koji su kao pravedni i pravni, 
prihva eni od strane ovog Suda.

Isto tako, ovaj sud je utvrdio da je injeni no stanje pravilno i u celosti utvr eno, dakle, kao 
takvog ga i usvaja.
Razmatranjem pitanja u vezi sa presudom o kazni, Apelacioni sud smatra da su tvrdnje 
Tu ila tva i predstavnika o te enog da je izre ena kazna blaga i nesrazmerna u odnosu na 
dru tvene opasnosti krivi nog dela osnovane, dok su one koje su predstavili branioci op-
tu enog neosnovane.

Prema oceni ovog suda, prvostepeni sud je u ovom krivi no-pravnom slu aju propisno odre-
dio olak avaju e i ote avaju e faktore, koje je ustanovio kod optu enog, ali ih nije realno 
procenio, naro ito injenicu da je optu eni tokom tog kobnog dana inicirao fizi ki sukob, 
zatim posledicu koju je to izazvalo – jer ovde se govori o ljudima srednjih godina, pona anje 
optu enog posle izvr enog krivi nog dela, jer je on dugo vremena bio u bekstvu i prijavio se 
tek kad je za njim izdat nalog za hap enje od strane Suda, sa tim u vidu, realnom procenom 
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okolnosti konstatovanih od strane prvostepenog suda, ali i na osnovu ovih konstatovanih 
od strane ovog Suda, proizilazi da je presuda o izre enoj kazni od strane Apelacionog suda 
kao u dispozitivu ove presude, u skladu sa stepenom dru tvene opasnosti krivi nog dela, za 
krivi nu odgovornost optu enog i okolnostima u ovom predmetu i da e kazna posti i svrhu 
ka njavanja predvi enu u odredbama iz lana 41 iz KZK-a.

(Apelacioni Sud Kosova, Pakr- Br. 82/2015, Datuma 24.03.2015) 

PAKR. BR. 94/2015

Poni tenje presude prvostepenog suda zbog bitnih povreda odredbi krivi nog postupka 
predvi eno u lanu 384 par. 1 pod par.12 iz KPK-a.

Iz obrazlo enja 

Presudom Osnovnog suda OTKD – Prizren, P. br. 19/2014, datuma 26.11.2014, progla eni 
su krivim i osu eni: optu eni A.B, za krivi no delo te kog ubistva, predvi eno lanom 147 
par. 1 pod par. 7 iz KZK-a, sa 20 (dvadeset) godina zatvora i optu eni B.U, za krivi no delo 
pomo i u izvr enju krivi nog dela predvi eno lanom 147 par. 1 pod par. 7, u vezi sa lanom 
33 iz KZK-a, sa jedanaest (11) godina, u koju se ra una i vreme provedeno u pritvoru od 
dana 03.01.2013 pa sve do pravosna nosti presude, dok je optu eni S. A ka njen uslovnom 
kaznom, a dobio je kaznu od 2 (dve) godine zatvora uslovno, koja se ne e izvr iti ako optu e-
ni u roku od tri (3) godine ne izvr i novo krivi no delo. Optu eni su du ni da zajedno plate 
tro kove krivi nog postupka na osnovu kona nog obra una suda i sudski pau al u iznosu od 
200 (dve stotine) evra, sve u roku od 15 dana nakon to presuda postane pravosna na.

O te ena A. U je za realizaciju svojih imovinsko-pravnih zahteva, upu ena na pokretanje 
gra anskog parni nog postupaka.

Protiv ove presude, albe su podneli OT u Prizrenu, zbog odluke o kazni, i branioci op-
tu enog po svim osnovama za albu.

Apelacioni sud je nakon razmatranja svih spisa iz ovog krivi no-pravnog predmeta, razmo-
trio osporenu presudu u skladu sa lanom 394 iz PKZK-a i ocenio tvrdnje iznete u albi i u 
odgovoru na albu, utvrdio da osporena presuda sadr i povrede odredaba krivi nog postupka 
predvi enih odredbom lana 384 par. 1 pod par. 12 iz PKZK-a, jer je dispozitiv presude ner-
azumljiv, kontradiktoran sa svojim sadr ajem, i u obrazlo enju nisu predstavljeni razlozi o 
odlu uju im injenicama, a oni koji su predstavljeni sadr e zna ajne protivre nosti izme u 
onoga to se navodi u obrazlo enju u vezi sa sadr ajem spisa predmeta, koje osporenu presu-
du ine nelegitimnom stoga, kao takva mora biti poni tena.

U po etku treba napomenuti da osporena presuda nije doneta u skladu sa lanom 370, a u 
vezi sa lanom 365 iz PKZK-a, kako je sa pravom navedeno u albi branilaca A. B i B. U, 
jer u dispozitivu nisu navedene injenice i okolnosti koje ine prikaz krivi nog dela, odnosno 
injenice i okolnosti od kojih zavisi primena relevantnih odredaba krivi nog zakonika. U 

ovom konkretnom slu aju, injeni ni opis krivi nog dela ne odgovara pravnoj definiciji dela 
za koje su optu eni progla eni krivim, a zatim u obrazlo enju presude Prvostepeni sud nije 
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dostavio razloge za odlu uju e injenice, a oni koji su podnosene se u potpunoj suprotnosti 
sa dispozitivom, kao i sa samim sadr ajem obrazlo enja, to predstavlja kr enje odredaba 
krivi nog postupka, kako je sa pravom istaknuto u albi branilaca A. B i B. U to je uslovilo 
poni tenje osporene presude. 

Tako, da u ovom konkretnom slu aju, u ovom krivi no-pravnom predmetu, dispozitiv os-
porene presude je nejasan, zbunjuju i i zakonski neprihvatljiv, jer pod ta kom 1. koja je u 
vezi sa optu enim A. B, opisani su elementi krivi nih predmeta te kih kra a ili plja ki sa 
nasiljem predvi eno lanom 256 par. 2 iz KZK-a i elementi krivi nog dela te kog ubistva 
propisano lanom 147 par. 1 pod par. 7 iz KZK-a, dok je optu eni progla en krivim za kriv-
i no delo te kog ubistva propisan lanom 147 par. 1 pod par. 7 iz KZK-a. 

Na osnovu ta ke 1 iz dispozitiva osporene presude, prvostepeni sud je osudio optu enog A. 
B za krivi no delo te kog ubistva propisano lanom 147 par. 1 pod par. 7 iz KZK-a, dok se 
u dispozitivu konstatuje“... na na in koji je prethodno dogovoren sa optu enim B. U kako 
bi oplja kali benzinsku pumpu - bakarnih kablova, tako da sa vozilom optu enog A. D odu 
do mesta zvanog gurina, a tamo su optu eni.... A. B i B. U, iza li iz kola dok je optu eni S. 
A, ostao da ih eka po dogovoru sa optu ene A. B i B. U... kao to je vidljivo, jedan takav 
opis inkriminisanih radnji optu enog to sa injava figuru krivi nog dela, nije u skladu sa 
pravnom kvalifikacijom krivi nog dela za koje je optu eni A. B progla en krivim, jer takav 
opis vi e odgovora jednom od oblika saizvr enja krivi nog dela razbojni tva i to za oboje 
optu enih. Navedeni dispozitiv je tako e u suprotnosti sa svojim sadr ajem, jer, iako se u 
dispozitivu, gde se opisuju krivi ne radnje optu enih, predstavljaju elemente krivi nog dela - 
ozbiljne slu ajeve kra e sa nasiljem ili plja ke predvi eno lanom 256 paragraf 2 iz KZK-a, 
u uvodu dispozitiva se konstatuje, jer datuma 21.05.2008, negde oko 1:00,...  namerno radi 
sticanja materijalne koristi, li io je ivota sada pokojnog S.U...”, to zna i da je dispozitiv u 
suprotnosti sa svojim sadr ajem, jer sud na njegovom po etku kre e sa predstavljanjem ele-
menata krivi nog dela te kog ubistva propisano lanom 147 par. 1 pod par. 7 iz KZK-a, dok 
u nastavku, kao to je konstatovano gore u tekstu, nastavlja se sa predstavljanjem elemenata 
krivi nog dela plja ke, konfuzija koja je vidljiva i u nastavku dispozitiva, gde se konstatu-
je po to optu eni nisu na li kabl za napajanje za koji su do li kako bi ga ukrali, optu eni 
B.U, odlu uje da se vrati i da ne nastavi dalje, a optu eni A.B“ (uvek u skladu sa sadr ajem 
dispozitiva,“ odlu uje da ode u pravcu benzinske pumpe sa namerom da oplja kaju kasu 
pumpe i kada se pribli io pumpi gde se nalazio i uvar - sada pokojni, iz neposredne blizine, 
iz samog dvori ta puca prema sada ve  pokojnom S. U“, to zna i da je optuzeni, A. B, sa 
namerom da oplja ka kasu, hteo da elimini e sve prepreke, u ovom slu aju preminulog S. U, 
li ava ivota, dok sud, uprkos inkriminisanim radnjama opisanih u dispozitivu, progla ava 
krivim optu enog A. B za krivi no delo te kog ubistva predvi eno lanom 147 par. 1 pod par. 
7 iz KZK-a, odnosno te ko ubistvo sa ciljem pribavljanja imovinske koristi, to je potpuno 
suprotno prikazu krivi nog dela iz dispozitiva. Gotovo iste povrede i kr enja materijalnih 
odredaba krivi nog postupka, prvostepeni sud je u inio u ta ki 2. dispozitiva osporene kada 
je optu eni B. U progla en krivim za krivi no delo pomo i u te kogm ubistvu predvi eno 
lanom 147 par. 1 pod par. 7, u vezi sa lanom 33 iz KZK-a, dok u dispozitivu, u odnosu na 

ovog optu enog, zaklju uje ... poma e optu enom A.B. u izvr enju krivi nog dela te kog 
ubistva iz lana 147, paragraf 1 pod par. 7 iz KZK-a, na osnovu prethodnog dogovora sa 
optu enim A. B.... , a nakon tog dela dispozitiva, u redu broj 9, konstatuje“....predla e da 
se vrate, ali zato optu eni A, odbija, govore i mu da se ne e vratiti bez da ne to uzme i on 
nastavlja dok se ovaj vra a nazad, uo dva hica iz oru ja i nakon kratkog vremena uje kor-
ake optu enog A. B..... i tom prilikom ovo dvoje optu enih kao i optu eni S. se udaljavaju u 
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pravcu sela Kori a“, to zna i da ovde sadr aj dispozitiva ne odgovara pravnoj kvalifikaciji 
krivi nog dela protiv optu enog B.U zbog takvog sadr aja ne ini se da je optu eni B.U. 
pomogao optu enog A. B u bilo kojoj kriminalnoj radnji prilikom li avanja ivota pokojnog 
S. U, ve  upravo suprotno, kao to je opisano u dispozitivu predstavlja figuru krivi nog dela, 
u ovom slu aju u vezi sa optu enim B. U, ispostavlja se da optu eni nije prihvatio da usmrti 
pokojnog, isto tako na osnovu opisanog u dispozitivu kada su u pitanju kriminalne radnje 
proizilazi da optu eni ni na koji na in nije pomogao optu enom A. B da li i ivota pokojnog 
S. U. Navedeni dispozitiv tako e postaje jo  zbunjuju i kada se konstatuje: Po to je pobe-
gao sa lica mesta, pribli ava se optu enom B i zatim oboje be e na mesto gde ih je ekao 
optu eni S. sa vozilom, a zatim njih dvoje zajedno sa optu enim S.. odlaze u pravcu sela 
Kori a“, tako da proizilazi da se optu eni A. B prvo sastaje sa optu enim B.U. a potom i sa 
optu enim S., zajedno se udaljavaju sa lica mesta, dakle, na osnovu takvog opisa, ispostavlja 
se da tu nije moglo biti elemenata krivi nog dela pomo i u izvr enju krivi nog dela te kog 
ubistva kao to je propisano iz lana 147, par. 1 pod par. 7 iz KZK-a, ili eventualno o nekom 
drugom krivi nom delu.

Osporenoj presudi isto tako nedostaju razlozi za odlu uju e injenice, a oni koji su predstavl-
jeni su u potpunosti u suprotnosti sa dokazima i drugim spisima predmeta; Sli no tome, na 
stranici 12, alineja 4, konstatuje se da sud je utvrdio injeni no stanje na osnovu dokaza koji 
su procesuirani tokom sudskog ro i ta“, a zatim po inje predstavljanje sadr aja utvr enog 
injeni nog stanja (strana 12, alineja 5) stoga, Prvostepeni sud i ovde, kao i u dispozitivu, 

konstatuje elemente krivi nog dela te ke slu ajeva kra e ili oru ane plja ke kao i elemente 
krivi nog dela te kog ubistva propisano lanom 147 par. 1 pod par. 7 iz KZK-a, a to je ub-
istvo u cilju sticanja materijalne koristi, ime je i obrazlo enje postalo zbunjuju e, nejasno 
i pravno neodr ivo. Zatim na stranici 13, alineja 3, u obrazlo enju je konstatovano dato 
injeni no stanje je delimi no utvr eno od strane optu enih, zatim izjave svedoka F. B, A. R 

i D. K i drugih materijalnih dokaza“, iako iz navedenih izjava, po ev i od izjava optu enog 
i svedoka, ali i iz materijalnih dokaza ne proizilazi da je injeni no stanje opisano u dispozi-
tivu osporene presude potpuno utvr eno, posebno u odnosu na krivi no delo te kog ubistva 
i pomo  u izvr enju krivi nog dela te kog ubistva, za koji su optu eni progla eni krivim, jer 
nijedan od optu enih ne prihvata da prizna da je li io ivota sada pokojnog S. U, ali prema 
izjavama svedoka - optu enog S. O, oboje optu enih je posedovalo oru je a ni jedan ni 
drugi nisu hteli da ka u tre em optu enom, ko je od njih ubio preminulog, to zna i da ni 
injeni no stanje ne izgleda da je u potpunosti utvr eno kako se navodi u osporenoj presudi. 

U obrazlo enju presude je jo  vi e zbunjuju e i kontradiktorno kada se na stranici 15, alineja 
2, konstatuje da sud je krenuo od teze optu nice da u delovanju i radnjama optu enih A.B i 
B.U, formirani elementi krivi nog dela u sau esni tvu, tako to su zajedno oti li   do benzin-
ske pumpe a po to nisu bili u stanju da prona u kabl koji su tra ili, optu eni A. ka e da ne 
namerava da se vrati bez da ne to odnesu pa sa pu kom odlazi u kancelariju uvara, dok je B. 
napustio lice mesta jer se nije slagao sa predlogom A., tvrde i da mu je S. ro ak, tako da je 
A. sa odre ene daljine kroz prozor dvaput pucao u sada pokojnog i pritom ga ubija“. Samim 
tim, sada nije jasno da li je u pitanju krivi no delo te kog slu aja kra e sa nasiljem ili oru ane 
plja ke utvr enih lanom 256 paragraf 2 iz KZK-a ili sau esni tvo u krivi nom delu te kog 
ubistva, dok kada je u pitanju krivi no delo ubistva, jedan takav opis stanja proizilazi da je 
u potpunosti u suprotnosti sa elementima sau esni tva u krivi nom delu ubistva. U nastavku 
iste alineje, obrazlo enje postaje jo  vi e zbunjuju e kada prvostepeni sud, ini se poku ava 
da navede razloge za postojanje sau esni tva, predstavlja uslove koji trebaju biti ispunjeni 
za njeno postojanje, pozivaju i se na objektivne uslove i subjektivno postojanje elementa 
saizvr ila tva, ali onda, na kraju ove alineje procenjuje da optu eni B. U ne mo e biti odgov-
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oran za te e posledice, odnosno za krivi no delo ubistva, ali se smatra krivim za drugi oblik 
saradnje – zbog pomaganja pri izvr enju dela, tako da, to se ti e optu enog B. U, nije jasno 
da li je u pitanju sau esni tvo ili neki drugi oblik saradnje. I u nastavku iste alineje, prilikom 
predstavljanja razloga za odlu uju e injenice u vezi sa tu enim B. U, sud predstavlja in-
jenice i okolnosti koje nemaju nikakve veze sa sau esni tvom, ali kao i kod bilo kog drugog 
oblika saradnje – to jest pru anja pomoci pri izvr enju krivi nog dela ubistva, jer se radi o 
aktivnostima koje su u suprotnosti sa kriminalnim radnjama optu enog, predstavljenih u dis-
pozitivu, to bi se moglo okarakterisati kao pomo  u izvr enju krivi nog dela te kog ubistva 
i predvi eno lanom 147 par. 1 pod par 7, u vezi sa lanom 33 iz KZK-a. 

Iz gore predstavljenih razloga proizilazi da osporena presuda sadr i bitne povrede krivi nog 
postupka, koje su usko povezane sa osnovom za podno enje tu be - pogre no i nepotpuno 
utvr eno injeni no stanje, jer kao rezultat navedenih bitnih povreda odredbi krivi nog pos-
tupka, nesumnjivo injeni no stanje nije utvr eno ispravno i u potpunosti to je dovelo do 
kr enja zakona na tetu optu enih kada su osu eni za krivi no delo te kog ubistva propisano 
lanom 147. paragraf 1. pod paragraf 7 iz KZK-a, odnosno dela pomo i u izvr enju kriv-

i nog dela te kog ubistva propisano lanom 147 paragraf 1 pod paragraf 7, u vezi sa lanom 
33 iz KZK-a, zbog ega je bilo potrebno da osporena presuda definitivno bude poni tena. 
Apelacioni sud, postupaju i po slu benoj du nosti ukida osporenu presudu u vezi optu enog 
S. A za krivi no delo pru anja pomo i po iniocima nakon izvr enja krivi nog dela kako je 
predvi eno lanom 305, paragraf 3 u vezi sa paragrafom 1 iz KZK-a, jer je, bez dokazivanja 
elemenata krivi nog ve a u odnosu na optu enog A. B i B. U, osporena presuda ne mo e 
biti odr iva u pogledu optu enog S. A povezano sa krivi nim delom pru anja pomo i posle 
izvr enja krivi nog dela predvi eno lanom 305 par. 3, i su vezi sa par. 1 iz KZK-a, jer prvo 
moraju biti uspostavljeni elementi krivi nog dela za dvoje optu enih, a zatim odlu iti o kriv-
i nom delu pru anja pomo i posle izvr enog krivi nog dela za koje se tereti optu eni S. A.

(Apelacioni Sud Kosova, Pakr- Br. 94/2015, Datuma 17.04.2015) 

PAKR. BR. 153/2016

Na osnovu lana 69 par. 1 iz K RK-a, predmeti koje se koriste ili su namenjeni za iz-
vr enje krivi nog dela ili predmeta koji su rezultat krivi nog dela, se oduzimaju. Prema 
paragrafu 2. iz ovog lana, predmeti se mogu oduzeti i ako nisu svojina po inioca, ako 
je to u interesu op te bezbednosti ili iz moralnih razloga, ako to ne uti e nepovoljno na 
prava tre e strane da da dobiju naknadu tete od po inioca. U me uvremenu, prema 
pragarafu 3 iz ovog lana, zakonom se mo e propisati obavezno oduzimanje svojine/
predmeta.

Kada je prvostepeni sud proglasio krivim optu enog B.E za krivi no delo predvi eno 
lanom 273 par. 2 u vezi sa lanom 31. i lanom 281. par 1. Iz K RK-a, ali mu nije 

izre ena dodatna kazna - oduzimanje droge, time nije propisno primenjeno krivi no 
pravo, jer u skladu sa gore pomenutim dispozitivom, u ovom slu aju u skladu sa la-
nom 273 par. 5 iz K RK-a, konfiskuju se narkotici, psihotropne supstance ili analogne 
supstance i sredstva za njihovu proizvodnju, distribuciju i transport.

Iz obrazlo enja 
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Presudom Osnovnog suda, OTKD u Pri tini, PKR- br. 559/2014, datuma 07.10.2015, optu eni 
B.E je progla en krivim za krivi no delo kupovine, posedovanja, distribuciju i prodaju opasnih 
opojnih droga i psihotropnih i analognih supstanci predvi enih lanom 273. paragraf 2. u vezi 
sa lanom 31. i u vezi sa lanom 281 paragraf 1 iz KZK-a i je osu en na tri (3) godine zatvora 
i nov anu kaznu od 3000 evra, u kojoj e kazni biti obra unato i vreme provedeno u pritvoru i 
ku nom pritvoru od dana 08.06.2014 do 13.05.2015. Optu eni B. E. je obavezan da plati tro kove 
krivi nog postupka u skladu sa kona nim obra unom ovog suda i sudski pau al u iznosu od 100 
evra, sve u roku od 15 dana nakon to presude postane kona na. U me uvremenu, je odbijen 
zahtev tu ioca o oduzimanju autobusa Setra” registrarskih tablica 627 KS762, u vlasni tvu 
agencije Erhan Trans”, koji je vra en vlasniku.

Optu eni Berat Fejza, u skladu sa lanom 364, paragraf 1 ta ka 1,3 iz PKZK-a, je oslobo en 
optu bi.

Protiv presude, u vemenskom roku albe su podneli:

• Osnovno tu ila tvo - DKR Pri tina, u vezi sa osloba aju im delom presude, zbog povre-
de krivi nog zakona, pogre no i nepotpuno utvr enog injeni nog stanja, zbog odluke o 
krivi nim sankcijama, i

• Branilac optu enog zbog povrede odredaba krivi nog postupka, povrede krivi nog za-
kona, te pogre no i nepotpuno utvr enog injeni nog stanja.

Apelacioni sud smatra da je Prvostepeni sud, prilikom odre ivanja vrste i iznos kazne, is-
pravno i potpuno ocenio sve okolnosti, kako je predvi eno u lanu 73 iz KZK-a, dakle, sma-
tra da je kazna nametnuta optu enom od strane prvostepenog suda, u skladu sa intenzitetom 
dru tvene opasnosti zlo ina i stepenom krivi ne odgovornosti optu enog, a o ekuje se da e 
imati uticaja na borbu protiv ove vrste krivi nih dela koja su dru tveno opasna u na oj zem-
lji, zbog ega bi ak trebala da postigne rehabilitaciju i uticaj na druga lica da odustanu od 
vr enja takvih krivi nih dela, tako da se izre enom kaznom optu enom u potpunosti posti i 
svrha ka njavanja kao to je predvi eno lanom 41 iz KZK-a.

Apelacioni sud je po slu benoj du nosti, zaplenio opojne supstance te ine 21852.49 grama u 
skladu sa lanom 69 par. 1 iz KZK-a, koji su rezultat po injenog krivi nog dela i ocenio da 
je prvostepeni sud napravio gre ku kada optu enom B. E, nije nametnuo dodatnu kaznu, jer 
prema lanu 282 par. 1. iz PKZK-a, ilegalni predmeti direktno podle u zapleni, bez obzira na 
nalaz sudije ili sudskog ve a o krivici ili nevinosti optu enog, tako da je ovaj Sud izmenio 
presudu kao u dispozitivu ove odluke. 

Apelacioni sud smatra da su tvrdnje Tu ila tva neosnovane, jer je Prvostepeni sud ispravno i 
potpuno potvrdio injeni no stanje, na osnovu razmotrenih dokaza i od strane prvostepenog suda, 
koji su prihva ena i od strane ovog Suda, jer je utvr eno da u postupcima optu enog nisu vidljivi 
elementi krivi nog dela za koje se optu eni tereti od strane Osnovnog tu ila tva u Pri tini, jer 
razmotrenim i predstavljenim dokazima nije dokazano da je optu eni po inio krivi no delo za 
koji se tereti, prema tome prvostepeni sud je pravilno primenio krivi ni zakon kada je oslobodio 
optu enog, jer nije dokazano da je izvr io krivi no delo za koje je optu en. 

(Apelacioni Sud Kosova, Pakr- Br. 153/16, Od Datuma 15.04.2016)
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PAKR- BR. 630/15

Ne mo e se tretirati kao ote avaju a okolnost dru tvena opasnost od krivi nog dela, 
izazvane posledice i namera da se ono izvr i, jer predstavljaju elemente krivi nog dela, 
uti u na izricanje kazne, ali se ne mogu tretirati kao ote avaju e okolnosti. 

Iz obrazlo enja 

Presudom Osnovnog suda – OTKD Pe , PKR- br. 224/2015, datuma 29.10.2015, optu eni 
B. A. je progla en krivim za krivi no delo ubistva propisano lanom 178 iz KZRK-a, za koje 
mu je izre ena kazna od 13 (trinaest) godina, a za krivi no delo dr anja u vlasni tvu, kontroli 
ili posedovanja oru ja predvi eno lanom 374 paragraf 1 iz KZRK-a, izre ena mu je kazna 
zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, dok je u skladu sa lanom 80 iz KZK-a, ka njen je-
dinstvenom ukupnom kaznom zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina i est (6) meseci u 
koju se ra una i vreme provedeno u pritvoru od 04.23.2015 pa nadalje. Optu enom je oduzet 
pi tolj tipa TT“, kalibra 7,62 mm, serijski broj 54401, kao sredstvo izvr enja krivi nog 
dela. Optu enom je nalo eno da plati sudske tro kove krivi nog postupka u iznosu od 100 
€, i na ime sudskog pau ala iznos od 50 €, i sve to u roku od 15 dana nakon to presuda pos-
tane kona na. Porodica preminulog, kao o te ena strana se za realizaciju imovinsko-pravnih 
zahteva upu uje na redovan gra anski postupak. 

U albenom postupku u vezi sa albom predstavnika o te enog i branioca optu enog dostavl-
jene u vezi sa odlukom o kazni, ova pesuda je potvr ena od strane Apelacionog suda Kosova, 
PAKR. br. 630/15, od datuma 22.01.2016godine. 

U albi zastupnika o te ene strane tvrdi se da je kazna izre ena optu enom niska i nije u 
srazmeri sa stepenom krivi ne odgovornosti i stepenom dru tvene opasnosti od posledica 
izazvanih krivi nim delom, da sud nije propisno ocenio ote avaju e okolnosti koje postoje u 
ovom predmetu - da je optu eni ubio brata od strica (ro aka), to predstavlja te ak slu aj za 
o te enu porodicu sa nepredvidivim posledicama po rodbini i porodici, jer bi ve a kazna bila 
racionalnija i logi nija za krivi no delo ubistva u porodici, da je postojala namera da se izvr i 
krivi no delo jer se optu eni nakon izvr enja ubistva, hladne krvi vra a ku i i navodno pozi-
va policiju, koja dokazuje da je ubistvo planirano, jer sve ovo dokazuje da je optu eni izvr io 
krivi no delo te kog ubistva koje je kvalifikovano kao lukavo ubistvo, predvi eno lanom 
179 paragraf 1 pod paragraf 1.4 iz KZRK-a, da je izre ena kazna niska i da takva kazna ne 
mo e posti i svrhu ka njavanja. U me uvremenu, branilac optu enog tvrdi u okviru predate 
albe da je kazna za optu enog visoka, jer je prvostepeni sud, prilikom izricanja kazne, kao 

olak avaju u okolnost prihvatio samo priznanje o krivici, bez procene drugih olak avaju ih 
okolnosti, da je optu eni prvi put prekr io zakon, da ima porodicu i da je otac troje dece, da 
se izvinio porodici o te enih, ali je kao ote avaju u okolnost sud uzeo u obzir dru tvenu 
opasnost od krivi nog dela, koja je predmet krivi nog gonjenja i mladost pokojnika.

Prema mi ljenju Apelacionog suda Kosova, tvrdnje ovla enog predstavnika o te ene strane 
da je kazna blaga kao i navode branioca optu enog da je kazna o tra su neosnovane.

Sud prve instance, prilikom odmeravanja kazne, uzimaju i u obzir sve olak avaju e i ote a-
vaju e okolnosti, tako da je za optu enom, B. A, kao olak avaju u okolnost koja je uzeta 
u obzir, prihvatanje krivice, a kao ote avaju u okolnost da je rtva bila mladog doba - 24 
godina. Ovla eni predstavnik o te ene strane u albi ne navodi nikakve konkretne okolnosti 
koje bi prouzrokovale da se optu enom izrekne stro ija kazna od one koja je nametnuta od 
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strane prvostepenog suda. Tvrdnje ovla enog zastupnika o te enog da prvostepeni sud nije 
uzeo u obzir dru tvenu opasnost krivi nog dela, izazvane posledice, da je postojala namera 
da se izvr i krivi no delo, da je to te ak slu aj za porodicu pokojnog, da se optu eni, posle 
ubistva, hladne krvi se vra a ku i, nisu okolnosti koje se kod optu enog mogu uzeti u obzir 
kao ote avaju e okolnosti, jer je dru tvena opasnost ta koja delo ini takvim da se ono mo e 
definisati kao krivi no delo, dok je posledica koja je izazvana ubistvom predstavlja element 
krivi nog dela i zbog toga se ne mo e smatrati kao ote avaju a okolnost, dok namera op-
tu enog predstavlja uslov za krivi nu odgovornost, hladnokrvno ubistvo nije potvr eno, dok 
navodi da je optu eni po inio krivi no delo te kog ubistva kvalifikovano kao lukavo ubistvo, 
je tvrdnja koja prevazilazi prava o te enog da podnese albu, jer u tom slu aju alba se mo e 
podneti samo zbog presude o visini kazne, ali ne i pravna kvalifikacija koju je odredio tu i-
lac, samim tim ovla eni zastupnik o te enog u albi nije pominjao nikakve druge konkretne 
ote avaju e okolnosti.

Prema oceni Apelacionog suda Kosova, prvostepeni sud, prilikom odmeravanja kazne, uz-
imaju i u obzir sve olak avaju e i ote avaju e okolnosti, tako da je optu enom, B. A, kao 
olak avaju a okolnost uzeto priznanje krivice a ote avaju a okolnost koja je uzeta u obzir je 
injenica da je rtva bila mlada osoba (24 godina). Isto tako, ovaj Sud smatra da je prvoste-

peni sud pravilno ocenio da je dru tvena opasnost dovela do toga da se delo mo e definisati 
kao krivi no delo, izazvane posledice predstavljaju element ubistva kao krivi nog dela i, 
kao takvo se ne mo e uzeti kao ote avaju a okolnost protiv optu enog, koji je pod uslovom 
da namjera optu enog za krivi nu odgovornost, ubistvo hladnokrvno nije dokazano, dok je 
navod da je optu eni po inio krivi no delo te ko ubistvo kvalifikuje kao ubistvo lukavo, je 
tvrdnja da prelazi prava o te enih da ulo e albu, jer u tom slu aju on mo e da se ali samo 
zbog presude o visini kazne, ali ne i zbog pravne kvalifikacije koju je odredio tu ilac, ovaj 
Sud smatra da navodi kako je izre ena kazna mala, je neosnovana.

Ovaj sud priznaje kao olak avaju u okolnost koja je prvostepeni sud odredio prilikom 
odre ivanja kazne - da je optu eni priznao krivicu, koja podrazumeva postojanje svesti kod 
optu enog da je li io ivota jedno lice – njegovo kajanje zbog izvr enog krivi nog dela, dok 
kao ote avaju u okolnost ustanovljava li avanje ivota jednog mladi a starosti 24 godina. Iz 
navedenih razloga, ovaj Sud je zaklju io da je izre ena kazna optu enom B. A. proporciona-
lna stepenu dru tvene opasnosti krivi nog dela za koje je osu en i stepenu krivi ne odgov-
ornosti optu enog. Ovaj Sud je prihvatio procene prvostepenog suda da je kazna izre ena u 
cilju spre avanja po inioca od vr enja krivi nih dela u budu nosti, njegovo prevaspitavanje 
a tako e e uticati na druga lica da ne izvr avaju krivi na dela tako da e kazna optu enom 
posti i svrhu ka njavanja kao to je predvi eno u lanu 41 iz KZK-a. 

(Apelacioni Sud Kosova, Pakr. Br. 630/15, Od Datuma 22.01.2016)

PAKR. BR. 504/2015

Kada je prvostepeni sud proglasio krivim optu enog l.H za krivi no delo predvi eno 
iz lana 273 par. 1. u vezi sa lanom 281 par. 1 pod par. 1.9 iz K RK-a i osudio ga na 8 
godina zatvora i nov anu kaznu od 3.000 evra, prilikom utvr ivanja visine kazne nije 
ispravno ocenio priznanje o krivici kao olak avaju u okolnost. 
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Iz obrazlo enja 

Osnovni sud, OTKD u Mitrovici, je presudom P. br. 80/2014, datuma 14.10.2015, progla-
sio krivim optu enog I.H. za krivi no delo kupovine, posedovanja, distribucije i prodaje 
narkotika, psihotropnih i analognih supstanci predvi eno lanom 273 paragraf 2 u vezi sa 
lanom 281 paragraf 1 pod par. 1.9 iz KZK-a, za koje je osu en na 8 (osam) godina i nov a-

nu kaznu od 3.000 (tri hiljade) evra, u koju se obra unava vreme provedeno u pritvoru od 
20.07.2014 do dana kada presuda postaje pravosna na. Optu enom je izre ena dodatna ka-
zna - oduzimanje opojnih supstanci cannabis (marihuana), te ine ukupno 11.674.09 grama.
U albenom postupku koji je odr an u vezi sa albom optu enog i njegovog branioca, ova 
presuda je izmenjena presudom Apelacionog suda Kosova, PAKR. br. 504/2015, od dana 
12.01.2015, tako da je optu eni za krivi no delo za koje je progla en krivim, osu en na 4 
( etiri) godine zatvora i nov anu kaznu od 2.000 (dve hiljade) evra, u koju se obra unava 
vreme provedeno u pritvoru od 24.01.2014 pa nadalje.

Branilac optu enog kao i sam optu eni u svojoj albi navode da osporena presuda sadr i 
bitne povrede odredaba krivi nog postupka. Optu eni tvrdi da je dispozitiv presude u su-
protnosti sa obrazlo enjem, da se u presudi ne navodi koje injenice su od klju nog zna aja 
za dono enje presude, za to je prihva ena pravna kvalifikacija prema navodima optu nice i 
dokaze koji su razmotreni; sama injenica da su lekovi bili upakovani, ne zna i da je optu eni 
imao nameru da ih distribuira i prodaje. Tako e, branilac i optu eni tvrde u svojoj tu bi da je 
kazna koju je prvostepeni sud izrekao o tra, jer je po njima, prvostepeni sud kao olak avaju u 
okolnost morao da uzme u obzir izja njavanje optu enog oko prihvatanja krivice, zatim okol-
nosti da ranije nije osu ivan, da ima porodicu i otac je 6 dece, da se pokajao zbog izvr enog 
krivi nog dela, da je imao ispravno pona anje kako tokom su enja, tako i tokom boravka 
u pritvoru i da, iako je sud imao sve te olak avaju e okolnosti, nije sprovodio odredbe za 
ubla avanje kazne predvi ene lanovima 75 i 76 iz KZRK-a, kako bi optu enom izrekao 
bla u kaznu, kojom se mo e posti i svrha ka njavanja.

Apelacioni sud smatra da prvostepeni sud nije pravilno ocenio ote avaju e i olak avaju e 
okolnosti koje bi uticale na ispravnu odluku, a kao posledica neprocenjivanja olak avaju ih 
okolnosti koje su na strani optu enog, koji je priznao krivicu, to podrazumeva njegovo du-
boko pokajanje, obe anje da u budu nosti ne e po initi takva dela, da ima porodicu – i da je 
otac 6 dece i da ranije nije prekr io zakon.

Takve procene relevantnih okolnosti prilikom odre ivanja du inu kazne prihvata i ovaj sud 
i smatra da, u njihovom prisustvu, postoji prostor za nametanje bla e kazne. Me utim, kon-
statovane ote avaju e okolnosti, odnosno intenzitet dru tvene opasnosti krivi nog dela nije 
mogao biti konstatovan kao takav od strane prvostepenog suda, jer to predstavlja element 
krivi nog dela uklju enog u ovom delu.

Apelacioni sud, uzimaju i u obzir sve okolnosti navedene u osporenoj presudi, s obzirom na 
ote avaju e i olak avaju e okolnosti, u skladu sa lanom 73 iz KZRK-a, koje su navedene 
i gore u tekstu, umanjuje kaznu optu enom i izri e kaznu zatvrom u trajanju od 4 ( etiri) 
godine zatvora i nov anom kaznom u iznosu od 2.000 (dve hiljade) evra, sa uverenjem da je 
onaproporcionalna te ini krivi nog dela i stepenu krivi ne odgovornosti optu enog i da e se 
posti i svrha ka njavanja kao to je predvi eno u lanu 41 iz KZRK-a. 

(Apelacioni Sud Kosova, Pakr- Br. 504/2015, Od Datuma 1.12.2015)
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EULEX
PAKR BR. 52/14 

Izmena osloba aju eg dela presude prvostepenog suda u vezi sa odlukom o kazni i dela 
presude o prihvatljivosti dokaza, dodatna kazna - zabrana bavljenja profesijom i zaple-
na imovinske koristi ste ene izvr enjem krivi nog dela. 

Iz obrazlo enja 
Specijalno tu ila tvo Republike Kosovo (STRK), je izmenjenom optu nicom PPS 02/09, 
datuma 22 marta 2013, optu ene: L.D, A.D, S.H, I.B. i S.D optu ilo za krivi na dela: 

• Ta ka 1. - Trgovina ljudima, kao to je predvi eno lanom 139 iz Privremenog krivi nog 
zakona Kosova (PKZK), ka njivo zatvorom od dve do dvanaest godina, po injeno u 
sau esni tvu, (23 iz PKZK), protiv okrivljenih L. D., A. D. i S. H. 

• Ta ka 2. - Organizovani kriminal, kao to je predvi eno lanom 274, par. 3 iz PKZK-a, 
ka njivo je nov anom kaznom do 500.000 € i zatvorom u trajanju od 7 (sedam) do 
20 (dvadeset) godina, po injeno u sau esni tvu, na osnovu lana 23 iz PKZK-a, protiv 
okrivljenog L. D.

• Ta ka 3. - Organizovani kriminal, kao to je predvi eno lanom 274, par. 1 iz PKZK-a, 
ka njivo je nov anom kaznom do 250 000 € i zatvorom u trajanju od najmanje 7 (sedam) 
godina, protiv okrivljenih A. D. i S. H. 

• Ta ka 7. - Te ke telesne povrede, kao to je predvi eno lanom 154 iz PKZK-a, ka njivo 
zatvorom od 1 do 10 godina ili drugim lanom 5 - delo ka njivo zatvorom od 6 meseci 
do 3 godine, ili slede im lanom 1 (4) - delo ka njivo zatvorom od 6 meseci do 5 godina, 
po injenog u sau esni tvu, na osnovu lana 23 iz PKZK-a, protiv okrivljenih L. D., S. 
H., I. B. i S. D.

Osnovni sud Pri tina, je presudom P 309/10 i 340/10, datuma 29 aprila 2013, doneo odluku:

Okrivljene L. D. i A. D. je proglasio krivim pod ta kom 1 - za krivi no delo trgovine ljudima, 
kao to je predvi eno lanom 139 iz KZK-a, po injeno u sau esni tvu ( lan 23 iz KZK-a), 

• Ta ka 1. Krivi no delo trgovine ljudima, kao to je predvi eno lanom 139 iz KZK-a, 
po injeno u sau esni tvu ( lan 23 iz KZK-a), protiv okrivljenog S. H. je prekvalifikova-
no kao mogu anost zbog nemara krivi nog dela trgovine ljudima, kao to je predvi eno 
lanom 139, par. 4 iz KZK-a i je odbijeno.

• Ta ka 2. Okrivljeni L. D. je progla en krivim da je po inio krivi no delo organizovanog 
kriminala predvi eno po lanu 274, par. 3 iz KZK-a.

• Ta ka 3. Okrivljeni A. D. je progla en krivim da je po inio krivi no delo organizovanog 
kriminala predvi eno po lanu 274, par. 1 iz KZK-a.

• Okrivljeni S. H. je oslobo en od ta ke 3 - krivi no delo organizovanog kriminala pred-
vi eno po lanu 274, par. 1 iz KZK-a.

• Ta ka 4. Krivi no delo nezakonitog vr enja medicinskih aktivnosti, predvi eno lanom 
221, par. 1 iz KZK-a, po injeno u sau esni tvu ( lan 23 iz KZK-a), protiv okrivljenih L. 
D., D. J., I. B., S. D. i S. H. je odbijeno. 

• Ta ka 5. Krivi no delo zloupotrebe slu benog polo aja ili ovla enja, predvi eno po 
lanu 339, par. 1 iz KZK-a, protiv okrivljenog D.J. je prekvalifikovano kao povezano 

sa krivi nim delom zloupotrebe slu benog polo aja ili ovla enja, predvi eno po lanu 
339, par. 3 iz KZK-a je odbijeno. 

• Ta ka 6. Okrivljeni I. R. je oslobo en optu nice za krivi no delo zloupotrebe slu benog 
polo aja ili ovla enja, predvi eno po lanu 339, par. 1 iz KZK-a. 

• Ta ka 7. Krivi no delo te ke telesne povrede, predvi eno po lanu 154, par. 4 iz KZK-a, 
protiv okrivljenog L. D., je odbijeno.
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Okrivljeni A. D. je oslobo en pod ta kom 7. za krivi no delo izazivanja te kih telesnih 
povreda, predvi eno lanom 154 , par. 1 pod par. 2 iz KZK-a, po injeno u sau esni tvu 
( lan 23. iz KZK-a). Krivicno delo (ta ka 7) izazivanja te kih telesnih povreda, po injeno u 
sau esni tvu, protiv okrivljenih S. H., I. B. i S. D. je prekvalifikovano na osnovu lana 154, 
par. 1, pod par. 2 iz KZK-a.

• Ta ka 8. Krivi no delo prevare , predvi eno lanom 261 iz KZK-a, protiv okrivljenih L. 
D. i A. D., je odbijeno. 

• Ta ka 9. Krivi no delo falsifikovanje dokumenata, predvi eno lanom 332, par. 1 iz 
KZK-a, protiv okrivljenih L. D. i A. D., je odbijeno. 

• Ta ka 10. Krivi no delo falsifikovanje dokumenata, predvi eno lanom 348 iz KZK-a, 
protiv okrivljenog I. R., je odbijeno.

Za gore navedena dela izre ene su kazne po slede em:

Okrivljeni L. D. je osu en na 8 (osam) godina zatvora i nov anu kaznu od 10.000 (deset hil-
jada) evra. Osim toga njemu je zabranjeno bavljenje profesijom i praksom urologa za period 
od 2 (dve) godine, po ev i od dana kada presuda postane kona na;

Okrivljeni A. D. je osu en na 7 (sedam) godina i tri (3) meseca zatvora i nov anu kaznu od 
10.000 (deset hiljada) evra;

Okrivljeni S. H. je osu en na 3 (tri) godine zatvora. Pored toga, njemu je zabranjeno bavljen-
je profesiojom i praksom anesteziologa za period od 1 (jedne) godine, po ev i od dana kada 
presuda postane kona na;
Okrivljeni S D. i I. B. osu eni na 1 (jednu) godinu uslovnog zatvora, koja se ne e izvr iti ako 
optu eni ne izvr i novo krivi no delo u periodu od 2 godine. 

Svakoj od o te enih strana E1, E2, E3, PM, DS, AK kao i Y. A. su dobili delimi nu kompen-
zaciju za psihi ku i fizi ku tetu nastalu tokom uklanjanja bubrega, u iznosu od 15.000 (pet-
naest hiljada) evra), od strane L. D i A. D, koja e biti pla ena najkasnije est (6) meseci od 
datuma kada ova presuda bude postala kona na. 

Posebna odluka je doneta o zapleni prostorija klinike Medicus.

Protiv osporene presude u vremenski predvi enom roku albu na presudu su ulo ili SKRK 
zbog odluke o kazni kao i branioci optu enih, po svim osnovama za albu.

Apelacioni sud Kosova je doneo odluku da presudu Osnovnog suda u Pri tini, P 309/10 & 
340/10, datuma 29 aprila 2013, da promeni po slede em: 

Presuda Osnovnog suda u Pri tini, P 309/10 & 340/10, datuma 29 aprila 2013, se menja po 
slede em: 

I. B, i S. D se osloba aju od optu be pod ta kom 7. 

Kolegijum konstatuje da, s obzirom da su neki od dokaza zaplenjeni na klinici Medikus 
neprihvatljivi, nema dovoljno dokaza da se van razumne sumnje doka e da su okrivljeni I. S. 
i B. D. bili tako direktno uklju eni u procedurama klinike Medikus i u posebnim operacijama 
bubrega, da nisu bili upoznati da trajno i zna ajno oslabljuju jedan organ i telo neke osobe, a 
ne da obavljaju svoju profesiju medicinske nege pacijenata u pitanju.
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L. D. je progla en krivim za krivi no delo sau esni tvo pod ta kom 2, u vezi sa ta kom 1. 
A. D i S. H, se progla avaju krivim za za krivi no delo sau esni tvo pod ta kom 3, u vezi sa 
ta kom 1.

Kolegijum smatra da je van razumne sumnje dokazano da su datuma ili negde oko januara 
2008. godine...do danas 4. novembra 2008. godine, Dr. L. D., u svojstvu hirurga za trans-
plantaciju i vlasnika Medikus klinike, A. D, u svojstvu direktora/menad er Medicus klinike, 
Dr. S. H., kao vode i anesteziolog, zajedno sa drugim sau esnicima bili anga ovali, transpor-
tovali, prenosili, sme tali i primili sedam (7) lica iz inostranstva na Kosovu u cilju otklanjanja 
njihovih organa (bubrega) na klinici Medikus.

Donatori su svi bili rtve zlostavljanja njihovog ranjivog polo aja, zbog njihovih izuzetno 
te kih finansijskih okolnosti, u nekim slu ajevima, tako e rtve prinude, prevare i/ili trikova. 
Organizovana kriminalna grupa, koja obavlja ove zlo ine, je bila organizovana strukturna 
grupa od tri ili vi e lica, uklju uju i L. D, A. D, S. H, i druge. Grupa je postojala najman-
je nekoliko meseci tokom 2008 godine i nije slu ajno formirana za neposredno izvr enje 
krivi nog dela. Ova grupa je formirana sa ciljem doslednog obavljanja na ozbiljni zlo in, 
naro ito trgovine ljudima u svrhu dobijanja direktne ili indirektne materijalne i finansijske 
ili druge materijalne koristi, kroz uklanjanje organa (bubrega) i njihove transplantacije ka 
primaocima, koji su pla ali velike sume novca za te bubrege.

Dokazi o sedam (7) transplantacija su direktno podr ani svedo enjima tih samih rtava ( est 
donatora bubrega je svedo ilo tokom su enja, dok je donator bubrega svedo io u toku pre-
thodnog postupka), kao i na osnovu drugih dokaza. Za drugih sedamnaest (17) transplantaci-
ja bubrega, koje je prvobitno prihvatio kao dokazanim Osnovni sud, ovaj Kolegijum smatra 
da ne postoji dovoljno dokaza da su se navedene transplantacija stvarno desile, imaju i u 
vidu dokaze koji su direktno osigurani kroz obavljeni pretres kako knjige i drugih dokumena-
ta u datoj klinici se smatraju neprihvatljivim dokazima, a ne postoje drugi dovoljni dostupni 
dokazi koji bi nas povezali sa ta nim datumima poslovanja drugih navodnih transplantacija i 
li nim podacima davalaca i primalaca u pitanju.

L. D. je osu en na osam (8) godina zatvora i nov anu kaznu od 10.000 (deset hiljada) evra. A. 
D., je osu en na osam (8) godina zatvora i nov anu kaznu od 2.500 (dve hiljade i pet stotina) 
evra. S.H, je osu en na pet (5) godina zatvora i nov anu kaznu od 2,500 (dve hiljade i pet 
stotina) evra. 

Za L. D, se zabranjuje bavljenje profesijom urologa na period od dve (2) godine, po ev i od 
dana islu enja pune zatvorske kazne. Za S.H. se zabranjuje bavljenje profesijom anesteziolo-
ga na period od jedne (1) godine, po ev i od dana islu enja pune zatvorske kazne.

(Apelacioni sud Kosova- EULEX PAKR 52/14, datuma 24.03. 2015)
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PAKR. BR. 440/13

Izmena presude prvostepenog suda zbog neobra unavanja vremena provedenog u prit-
voru tokom odre ivanja kona ne kazne. 

Iz obrazlo enja 

Specijalno tu ila tvo Republike Kosovo (STRK), je izmenjenom optu nicom Hep. br. 65/2002 od 
datuma 30 juna 2003, ograni enu na ta ku 8 iz optu nice i na de avanja koja su u vezi sa kampom 
u Lapa tici, je podiglo optu nicu protiv okrivljenih L. G, N. M i R. M, za ova krivi na dela, koja se 
krivi no gone po slu benoj du nosti: ratni zlo in protiv civilnog stanovni tva, naro ito, nehuma-
no postupanje, nano enje velikih patnji ili povreda telesnog integriteta ili zdravlja, primena mera 
zastra ivanja i terora i torture kao to je predvi eno lanom 142 iz Krivi nog zakona Socijalisti ke 
Federativne Republike Jugoslavije ( slu beni list SFRJ“, br. 44, od 8. oktobra, 1976) (KZSFRJ), u 
vezi sa lanom 22, 24, 26 i 30 iz KZSFRJ. 
Osnovni sud u Pri tini, je presudom P 448/2012, od datuma 7 juna 2013, okrivljene L. G., N. 
M. i R. M. proglasio krivim za ratni zlo in protiv civilnog stanovni tva, a posebno nehumanog 
postupanja, nano enja velikih patnji ili povreda telesnog integriteta ili zdravlja, primenu mera 
zastra ivanja i terora i torture kao to je predvi eno lanom 142 iz Krivi nog zakonika Republike 
SFRJ ( Slu beni list SFRJ“, br. 44, od 8. oktobra, 1976) (KZSFRJ), u vezi sa lanovima 22, 24, 
26 i 30 KZ SFRJ i osudio, optu enog L. G, na osnovu ta ke 8, na 5 (pet) godina zatvora, okrivl-
jenog, N. M, na osnovu ta ke 8, na 3 (tri) godine zatvora i optu enog R. M, na osnovu ta ke 8, na 
4 ( etiri) godine zatvora. U skladu sa lanom 48. Paragraf 2. Iz KZ SFRJ i lana 357, paragraf 5 
iz ZKP-a, odre ene su jedinstvene kazne zatvorom: za L. G. na jedinstvenu kaznu zatvorom pod 
ta kama 5, 8 i 14 na est (6) godina zatvora; za F.K. na jedinstvenu kaznu zatvorom pod ta kama 
5 i 8 od 3 (tri) godine zatvora; i za R. M. na jedinstvenu kaznu zatvorom pod ta kama 5 i 8 na 
etiri (4) godine zatvora.

Tokom zalbenog postupka, Apelacioni sud je izmenio osporenu presudu i doneo odluku:

Presuda Osnovnog suda u Pri tini, P 448/2012, od 7 juna 2013, se menja kao u dispozitivu. Vreme 
provedeno u pritvoru od strane optu enog L.G. i R.M. e se obra unati u okviru izre ene kazne 
na slede i na in: u skladu sa lanom 50 paragraf 1 iz Krivi nog zakonika Socijalisti ke Feder-
ativne Republike Jugoslavije, vreme provedeno u pritvoru od strane optu enog L.G. od datuma 
28. januara 2002. do 23. jula 2005. godine i od datuma 3. oktobra 2009. do 9. juna, 2010 e se 
obra unavati u vreme izdr avanje kazne. Prema lanu 50 paragraf 1 iz Krivi nog zakona Soci-
jalisti ke Federativne Republike Jugoslavije, vreme provedeno u pritvoru od strane optu enog R. 
M. od datuma 11. avgusta 2002. do 23. jula, 2005 godine e se obra unati u vreme izdr avanje 
kazne zatvorom. 

Presuda Osnovnog suda u Pri tini, P 448/2012, od juna 7, 2013, se po slu benoj du nosti menja 
u jednom delu dispozitiva presude. Vreme provedeno u pritvoru od strane optu enog N. M. e se 
obra unavati na slede i na in tokom izdr avanja kazne: U skladu sa lanom 50 paragraf 1 iz Kriv-
i nog zakona Socijalisti ke Federativne Republike Jugoslavije, vreme provedeno u pritvoru od 
strane optu enog N. M. od datuma 28. januara 2002. do 23. jula 2005. godine e se obra unavati 
prilikom izdr avanja kazne zatvorom.

Osnovni sud u Pri tini, je svojom presudom P 448/2012, od juna 7, 2013, nije u dispozitivu navela 
i uklju ila vreme provedeno u pritvoru, koje mora biti obra unato prilikom izdr avanja kazne. 
Zbog toga je Kolegijum kasnije izmenio presudu, obra unavaju i i vreme provedeno u pritvoru 
na izdr avanju kazne u skladu sa lanom 50 par. 1. iz Krivi nog zakona Socijalisti ke Federativne 
Republike Jugoslavije.
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Preostali deo presude se potvr uje:

Kolegijum je uveren da je Osnovni sud u potpunosti i zakonski utvrdio injeni no stanje. Ko-
legijum konstatuje da postoji dovoljno dokaza da se doka e, van svake razumne sumnje, da 
su optu eni krivi za ratne zlo ine protiv civilnog stanovni tva, naro ito u nehumanom pos-
tupanju, nano enje velikih patnji ili povreda telesnog integriteta ili zdravlja, primena mera 
zastra ivanja i terora i mu enja kao to je predvi eno lanom 142 iz Krivi nog zakona Soci-
jalisti ke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa lanovima 22, 24, 26 i 30 
iz KZ SFRJ, jer su od oktobra 1998 godine pa sve do kasnog aprila 1999 godine, L. G, N. M 
i R. M, sa nadzornom i li nom odgovornosti, deluju i u sprezi sa ostalim neidentifikovanim 
pojedincima i shodno zajedni kom pristupanju - u smislu zajedni kog preduzimanja, koje 
je ve  potvr eno od strane Vrhovnog suda (presuda Ap. Kz. br. 89/2010, datuma 26 januara 
2011).

(Apelacioni sud Kosova - EULEX, PAKR. br. 440/13, od datuma 11 avgusta 2015)

PAKR. BR. 229/15

Kada je prvostepeni sud optu enog … proglasio krivim za krivi no delo poku aja 
plja ke predvi eno lanom 329, paragraf 5 u vezi sa lanom 28 iz K RK-a, iako je bio 
optu en za krivi no delo poku aja te kog ubistva, predvi eno lanom 147, paragraf 7 
iz Privremenog krivi nog zakonika Kosova (PK K), drugostepeni sud je bio vezan sa 
principom reformatio u peius (zabrana promene - ne te e za optu enog), jer tu ilac nije 
podneo albu u vezi sa pravnom prekvalifikacijom krivi nog dela. 

Iz obrazlo enja 

Osnovno tu ila tvo Mitrovica – Odeljenje za te ka krivi na dela, je optu ilo okrivljenog S. 
P. za krivi no delo poku aja te kog ubistva, predvi en lanom 147, par. 7 iz Privremenog 
krivi nog zakonika Kosova (PKZK) i za krivi no delo dr anja u vlasni tvu, pod kontrolom, 
posedovanje ili kori enje oru ja, predvi eno u lanu 328, par. 2 iz PKZK-a.

Osnovni sud u Mitrovici, je presudom, P. br. 33/13, od 8. decembra 2014. godine, optu enog 
proglasio krivim i osudio na 10 (deset) godina zatvora za krivi no delo poku aja te ke plja ke 
predvi eno lanom 329 par. 5, u vezi sa lanom 28 iz KZRK-a.

Optu eni je iz neposredne blizine pucao iz vatrenog oru ja u smeru ka zadnjem delu glave 
o te enog. Optu eni prema tome – najmanje makar sa eventualnim umi ljajem – puca prema 
o te enom. injenica da je o te eni pre iveli je pre svega bila splet slu ajnih okolnosti, jer 
je rana na glavi uzrokovana delovanjem iz vatrenog oru ja, a posebno iz blizine, u ve ini 
slu ajeva predstavlja fatalnu ranu. Optu eni mora i trebao je da bude svestan toga. Optu eni 
je stoga imao - barem eventualnu nameru - da li i od ivota o te enog. Tek nakon to je po-
godio, ostavljaju i o te enog da premine, optu eni je nezakonito prisvojio vozilo, kojim je 
pre toga upravljao o te eni, na taj na in steknuv i imovinsku korist.

Gore opisane radnje i namera (najmanja mogu a) ispunjavaju sve elemente krivi nog dela 
poku aja te kog ubistva, tako da je u pitanju delo koje treba posmatrati kao takvo, odnosno 
kao poku aj te kog ubistva.
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Me utim, po to je Osnovni sud prekvalifikovao dokazano krivi no delo kao poku aj te ke 
plja ke, a tu ilac se nije alio na odluku suda, Apelacioni sud ne mo e prekvalifikovati ovaj 
zlo in na tetu optu enog, kao to je definisano po lanu 395 iz ZKP-a.

Kolegijum Apelacionog suda konstatuje da, iako ee Osnovni sud nije u svojoj presudi razmo-
trio i uzeo u obzir sve olak avaju e okolnosti, ne postoji naro ita olak avaju a okolnost koja 
ukazuju da se svrha ka njavanja mo e posti i izricanjem bla e kazne od kazne nametnute 
od strane Osnovnog suda. Jedinstvena kazna od deset (10) godina zatvora izre ena od strane 
Osnovnog suda je proporcionalna i pravedna kazna, kada uzmemo u obzir okolnosti ovog 
predmeta.

(Apelacioni sud Kosova - EULEX, PAKR. br. 229/15, od datuma 30 novembra 2015)

PAKR BR. 397/14

Poverenje u svedoka i povoljniji zakon 

Iz obrazlo enja 

Specijalno tu ila tvo Republike Kosovo (STRK), je optu nicom PPS 85/2013, podignutom 
25 septembra 2013, optu ilo okrivljenog I. R. za krivi na dela: zlo ini protiv civilnog sta-
novni tva, u skladu sa lanovima 22. i 142. iz Krivi nog zakona Socijalisti ke Federativne 
Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), trenutno sadr anog u lanovima 31 i 152. Iz Krivi nog 
zakonika Republike Kosovo (KZRK).

Osnovni sud u Pri tini, u presudi PKR 955/13, od 12. februara 2014, optu enog I. R. progla a-
va krivim i osu uje ga na kaznu zatvorom od 8 (osam) godina.

Po mi ljenju Kolegijuma Apelacionog suda Kosova, Osnovni sud dolazi do logi nog zak-
lju ka u proceni dokaza. Kolegijum odobrava pravni polo aj Osnovnog suda zakonitim i 
pravednim i ne nalazi nikakvu kontradikciju u stavu Suda povodom ovog pitanja.

to se ti e nedoslednosti i protivre nosti u izjavama svedoka koji se odnose na ono koju je 
ode u imao na sebi optu eni u pitanju, Kolegijum smatra da su manje va ne injenice u vezi 
sa ta nom ode om koju je optu eni nosio, koja bi mogla da se objasni pogre nim shvatanjem 
ili problemom sa pam enjem, to ne uti e na pouzdanost izjava u celini. Konkretno, s obzi-
rom na injenicu da je grupa prestupnika bila sastavljena od strane velikog broja ljudi i in-
jenica da su jedna ili vi e osoba te grupe imali priliku da pome aju i ramene ode u i taj na in 
uti u na pona anje svedoka tokom se anja o tome i kako e zatim posvedo i o tome koja je 
ode a u pitanju. Upravo je to taj aspekt za to i kolegijum zaklju uje da se protivre nosti i ne-
doslednosti u izjavama svedoka prihvatljivo ne podudaraju. Iz tog razloga, kolegijum smatra 
da ove date razlike ne umanjuju pouzdanost i verodostojnost dokaza u vidu izjava svedoka u 
vezi sa priznanjem i identifikacijom okrivljenog.

Apelacioni sud Kosova, je po svojoj slu benoj du nosti (ex officio), izmenio presudu Osnov-
nog suda u Pri tini, PKR 955/13, datuma 12 februara 2014, u vezi sa pitanjem sprovo enja 
povoljnijeg zakona za optu enog. Kolegijum Apelacionog suda je primetio da je UNMIK 
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Uredba 1999/24 ukinula smrtnu kaznu bez da je zameni sa kaznom zatvora u trajanju od 40 
godina, to je kasnije doneto Uredbom UNMIK-a 2000/59 – njen lan 1.6. Iz tog razloga, po-
voljniji zakon je zakon koji je bio na snazi izme u 10. juna 1999. i 27. oktobra 2000. godine 
kada je u pitanju trajanje kazne u slu aju kazne zatvora od 5 do 15 godina, kao to je opisano 
u KZ SFRJ. Osnovni sud, je odlu uju i da se primenjuje zakon koji odre uje kaznu zatvora 
od 5 do 40 godina, je napravio pravnu gre ku koja se obavezno mora ispraviti. Kolegijum 
Apelacionog suda je smanjio kaznu u pitanju na 6 ( est) godina sa ciljem da odra ava mak-
simalnu kaznu propisanu zakonom, to je znatno ni e u odnosu na kazne koje je sudsko ve e 
uzelo u obzir pri izricanju kazne od 8 (osam) godina zatvora.

(Apelacioni sud Kosova - EULEX, PAKR. br. 397/14, od datuma 24 marta 2015)

PAKR. BR. 134/2013

Ne mo e se govoriti o krivi nom delu te kog ubistva, predvi enog po lanu 147 par. 1 
pod par. 4, kada se stavi u opasnost ivot drugih lica i tom prilikom, namerno ugro ava 
ivot jednog ili vi e lica, namera optu enih u takvim slu ajevima izaziva dve posledice - 

li avanje ivota jednog lica i ugro avanje drugih osoba, koji su bili u blizini lica koje je 
li eno ivota, jer ne postoji konkretna opasnost za jedno ili vi e lica koja su bila u blizini 
osobe koja je li ena ivota.

U slu ajevima kada lice sa namerom da li i ivota jedno lice i kada ne li i ivota to lice, 
ve  neku tre u osobu, koja je bila blizu drugog lica, ne mo e se uzeti da je delo u injeno 
iz nehata, jer se radi o aberatio ictus, sa namerom optu enog koji je za svoju metu imao 
jedno lice puca prema drugom licu koje se nalazi u neposrednoj blizini, tu nije u pitanju 
krivi no delo u injeno iz nehata i krivi no delo po injeno protiv tre e osobe, koja je 
li ena ivota, izvr eno je sa eventualnim predumi ljajem.

Iz obrazlo enja

Apelacioni sud – je prilikom razmatranja zajedni ke albe branioca optu enog D. K., u sk-
ladu sa lanom 394 par. 1 iz ZKP Kosova, u kojoj se tvrdi da je navodno prekr en krivi ni 
zakon u vezi sa namerom (dolus) optu enog D., zbog krivi nog dela za koje je progla en 
krivim, lice kre e sa namerom da izvr i krivi no delo u vezi sa odre enim licem, ali njegova 
namera ne uspeva i pritom se teta nanosi drugom licu - utvrdio da se namera prenosi i spro-
vodi protiv drugog lica. U ovom slu aju, Sud prve instance smatra da je namera optu enog 
D.K. da li ava ivota optu enog F., prenosi na preminulog K.I. Samim tim, prema tvrdnjama 
branilaca, imaju i u vidu da optu eni D. nije znao za nikog i da ne vidi nikoga iza u vozilu 
– u kojem se sedeo preminuli K. i injenicu da se optu eni D., sa pokojnim K., uop te nije 
poznavao pre kriti kog incidenta, ne mo e ni da se smatra da je namera optu enog D. bila 
ubijanja Kre nika.

Prema proceni Apelacionog suda, takve tvrdnje u albi su neosnovane zbog injenice da se 
ovde radi o op tom namerom (dolus generalis) i iz toga sledi da pokojni K. kao tre e lice, 
nije imao nikakvog spora sa optu enim D. koji je imao lo e odnose sa optu enim F. koji 
je optu en za krivi no delo poku aja ubistva, protiv njegovog brata, V. K, pa je progla en 
krivim za ovo delo, dok sa preminulim nije imao nijedan spor, ali sud je do ao do zaklju ka 
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da, uprkos tome, radnje optu enog obuhvataju bitne elemente krivi nog dela ubistva, jer je 
optu eni D., imao direktnu nameru i pucao iz vatrenog oru ja protiv optu enog F. kako bi 
ga li io ivota, ispaljivanjem osam metaka, od kojih je jedan pogodio preminulog Kre nika, 
sa kojim nije imao bilo kakvog spora i koji je u ovom slu aju krivi nog postupka, tre a 
osoba (aberatio ictus), na osnovu utvr enog injeni nog stanja od strane prvostepenog suda 
proizilazi da je optu eni D. postupao sa namerom da direktno li i ivota optu enog F., koji 
je sedeo na zadnjem sedi tu taksija Njaci“ gde je sedeo i zatim preminuli Kre nik, koji je 
ubijen jednim od osam ispaljenih projektila. Iz toga sledi da je optu eni D. bio svestan da, 
pucaju i projektilima iz svog pi tolja Crvena zastava“ M-57 sa saznanjem da se tu nalazi 
sada preminuli K., mo e biti uzrokovana zabranjena posledica, i, uprkos tome, ispalio osam 
metaka iz svog pi tolja, od kojih jedan probija zadnje staklo na desnoj strani taksi automobila 
Njaci“ i ubija sada pokojnog K., kojeg li ava ivota, tako da, kao rezultat krvarenja zbog 

povrede aorte i plu ne rane izazvane vatrenim oru jem, umire u regionalnoj bolnici u Pe i. 
U postupcima optu enog sada se bavimo eventualnim umi ljajem, jer znaju i da je pokojnik 
K. sedeo na zadnjem sedi tu taksi vozila Njaci“, bio je svestan da mo e prouzrokovati neg-
ativne posledice, tako da u ovom krivi nom predmetu, kao rezultat njegovog delovanja, u 
stvari, se desilo li avanje ivota preminulog K.

Prema proceni Apelacionog suda, iz opisa injeni nog stanja krivi nog dela koje je predmet 
osporene presude i opisano pod ta kom 1. Njenog dispozitiva, a to je krivi no delo te kog 
ubistva, predvi eno lanom 147 par. 4 iz Krivi nog zakonika Kosova, iz toga sledi da je pos-
tojanje ovog krivi nog dela, kao element kvalifikacije treba da bude onaj koji, u slu aju li a-
vanja ivota, optu eni namerno rizikovao ivote jednog ili vi e drugih osoba. Iz injeni nog 
opisa i obrazlo enja nije bilo sumnje da je optu eni D. pucaju i iz svog pi tolja Crvena 
Zastava“ M-57, u pravcu optu enog F.G. kako bi ga li io ivota, i nakon to je ispalio osam 
metaka, od kojih je jedan probio zadnje staklo na desnoj strani putni kog taksi vozila Nja-
ci“ i pritom pogodio preminulog Kre nika Isufaj, kojem je oduzeo ivot. Nije sporno da su 
u autu u tom trenutku, bili M. G, D. K. i A. P, ali u ovom konkretnom slu aju, po mi ljenju 
Apelacionog suda, injeni ni opis te e tako da je optu eni D., radnjom koje je preduzeo sa 
namerom, trebalo bi da izazove dve posledice - li avanja ivota osobe, u ovom slu aju to je 
bio pokojni K. i stavljanje u opasnost M. G, D. K, i A. P, koji su se isto tako nalazili u vozilu, 
ali kako proizilazi iz spisa predmeta, ugro avanje njihovih ivota nije dokazano, jer je alat 
koji se koristio od strane optu enog - pi tolj, koji mo e da se kontroli e prilikom pucanja iz 
njega, tako da, u odsustvu specifi ne opasnosti da se kvalifikuje kao te ko ubistvo, kako je 
opisao prvostepeni sud, odnosno u odsustvu tog kvalifikacionog elementa, ovaj Sud radnje 
optu enog D. okvalifikuje u okviru krivi nog delo ubistva obezbe eno lanom 146. iz Kriv-
i nog zakonika Kosova, za koje je i progla en krivim.

(Apelacioni sud Kosova, PAKR. br. 134/2013, datuma)

PAKR. BR. 565/2015

Poni tenje presude zbog povrede odredaba krivi nog postupka, povrede krivi nog za-
kona i pogre no utvr enog injeni nog stanja, iz razloga to se ne mo e uvideti da je 
krivi no delo silovanja propisano lanom 193 paragraf 2 pod par.1 3 iz K K-a, bilo 
izvr eno silom ili bez pristanka rtve ili da su u pitanju lica koja su neza ti ena.
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Iz obrazlo enja

Apelacioni sud, postupaju i u skladu sa lanom 394 paragraf 1 iz ZKP-a u vezi sa podnetim 
albama kao i po slu benoj du nosti, procenjuje da je dispozitiv osporene presude nerazuml-

jiv i kontradiktoran sam po sebi i obrazlo enjem koje je predstavljeno. Presuda je nejasna, jer 
sud ne daje jasne razloge o odlu uju im injenicama, a postoje kontradikcije izme u onoga 
to se pojavljuje u obrazlo enju presude u vezi sa sadr inom spisa i zapisnika i izjava datih 

u postupku. Na osnovu procene Apelacionog suda, dispozitiv je nejasan i nerazumljiv i ne 
sadr i dovoljno obrazlo enja o odlu uju im injenicama koje su u vezi sa krivi nim delom 
za koje je optu eni progla en krivim, to zna i da Prvostepeni sud nije sproveo pravi nu pro-
cenu dokaza koji su predstavljeni u glavnom pretresu, dok presudu nije pripremio u skladu 
sa lanom 361 par. 1 i 2 iz ZKP-a.

Iz injeni nog opisa u dispozitivu se ini da je optu eni P. S. obavio seksualni in bez saglas-
nosti rtve S. M, odnosno da joj je optu eni P. S. nasilno skinuo intimnu ode u i da joj je 
rukom zatvorio usta, ali u dispozitivu potpuno nedostaje takav opis po kome je o te ena S 
osoba koje je neza ti ena i da je njena bezbednost ugro ena.

Iz zapisnika sa sudskog pretresa i ispitivanja rtve S. M proizilazi da kada je ona u la u 
automobil marke golf 2“ koji pripada optu enom, sa kojim su stigli do jednog sporednog 
puta, o te ena S. dobrovoljno uklanja gornje delove ode e, tako da je optu eni samo poljubi 
i potap e je, ali u tom smislu sud ne daje obja njenje, ve  samo prihvata izmenjenu optu ni-
cu Dr avnog tu ila tva, kao takvu, iako presuda treba da se zasniva samo na injenicama i 
dokazima razmotrenih i predstavljenih tokom sudskog pretresa, ne prave i obja njenje da 
li je krivi no delo izvr eno bez pristanka rtve, iako ona priznaje da je skinula gornje de-
love ode e i sama u la u vozila Golf 2“. Iz toga sledi da prvostepeni sud nije doneo pravi 
zaklju ak o tome da li je seksualni in po injen nad rtvom bez njenog pristanka, i da li 
se koristila sila ili ne. Isto tako, sud u svojoj presudi nije izneo nijedan dokaz od klju nog 
zna aja o tome da li je o te ena bila neza ti eno lice i da je ili nije dovedena u pitanje njena 
bezbednost, jer je sama rtva, kao to proizilazi iz spisa predmeta, prihvata da je optu eni 
zatim odvezao nazad i da je ostavio na ulici, u saljeu Dardanija:, u blizini ku e njenih ujaka, 
gde se ona zatim sastala sa svojom sestrom, N., i sa bratom od ujaka, B.

Iz onoga to je gore re eno proizilazi da Prvostepeni sud svoju odluku nije podr ao injeni-
cama i dokazima procesuiranih na su enju i opis dispozitiva u presudi odobrava kao to je 
prikazano u okviru izmenjene optu nice, dok donesena presuda u svojem opisu ne uklapa sve 
u vezi sa pravnom kvalifikacijom krivi nog dela za koje je optu eni progla en krivim, to 
ini da presuda prvostepenog suda sadr i bitne povrede odredaba krivi nog postupka koje su 

predvi ene po lanu 384, paragrar 1, pod par. 1.12 u vezi sa lanom 370 par. 6 i 7 iz ZKP-a.
Prema oceni Apelacionog suda, ni injeni no stanje nije utvr eno ispravno i u potpunosti to 
se tako e navodi u tvrdnjama u okviru albe branioca optu enog. Nije sporno da se optu eni 
P. S. jo  od ranije upoznao sa o te enom S., preko svog prijatelja, B. O, ali sa imenom I. 
Nije sporno da je o te ena S., nakon to se srela sa optu enim, dobrovoljno u la u njegov 
automobil, da su se oni zaustavili na sporednom putu i da je optu eni tra io od o te ene da 
se skine kako bi imali seksualni odnos, dok je o te ena, svojom voljom, skinula ode u samo 
sa gornjeg dela tela, tako da je optu eni samo miluje i ljubi. Isto tako, nije sporno da je rtvi 
posle seksualnog ina bili pocepani zadnji i bo ni delovi obloge od himena vagina, to je 
uzrokovano prolaskom stranog objekta u vagini (sli no mu kom organu - penisu).
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Za Apelacioni sud ostaje sporno to da li je optu eni P. S. po inio seksualni in sa o te enom 
S. bez njenog pristanka ili ne, injenica da zrtva priznaje da je dobrovoljno uklonila gornje 
delove ode e, dok iz spisa predmeta i prihvatanje od strane rtve ispada da je rtva dobro-
voljno udklonila gornje delove ode e, i da je nakon uklanjanja ode e optu eni po eo da 
ljubi i miluje. Ono to je ostalo sporno je da li je optu eni nasilno skinuo donje delove ode e 
o te ene, polaze i od injenice da je o te ena dobrovoljno oklonila gornji deo ode e.

Isto tako, nije razja njena injenica za to, sa izuzetkom povrede vagine u obliku crvenila i 
onoga to je gore opisano, da se kod o te ene ne vidi bilo koji drugi vid povreda, tako da sud 
nije utvrdio da li je protiv o te ene S. upotrebljena sile ili ne, posebno je ostalo sporno, (kada 
se razmatra pravna kvalifikacija dela koje je predmet optu be), da li je o te ena osoba bila 
neza ti ena i da li je bila ugro ena njena bezbednost. Sud prve instance nije objasnio sve ove 
injenice, ve  je samo uradio opis objekta izmenjene optu nice od strane dr avnog tu ioca, 

koje prepoznaje takve kao to su, bez dokazivanja injenice o onome to je gore pomenuto, 
ime podneta alba od strane optu enog postaje osnovana, zbog nepotpuno i pogre no ut-

vr enog injeni nog stanja.

U albi se sa pravom tvrdi da, kao rezultat povreda odredaba krivi nog postupka i krivi ni 
zakon je prekr en na tetu optu enog, zbog injeni nog opisa u dispozitivu i obrazlo enja 
koje je predstavljeno u dispozitivu ne mo e da se utvrdi koje radnje je optu eni po inio, da li 
je krivi no delo izvr eno bez pristanka rtve, da li se koristila sila i da li je o te ena osoba bila 
neza ti ena i da li je bila ugro ena njena bezbednost. Optu eni je progla en krivim za gore 
navedeno krivi no delo, na osnovu injeni nog stanja i pravne kvalifikacije koji, predstavl-
jeno kroz injeni ni opis u obrazlo enju i dispozitivu presude, prvostepeni sud nije uop te 
razmotrio klju ne injenice vezane za implementaciju krivi nog zakona, i time je do lo do 
povreda krivi nog zakona na osnovu lana 384 par. 1 pod par.1.4 iz ZKP-a, jer je sprovedena 
zakonska odredba koja za sada ne mo e da se sprovodi. 

(Apelacioni sud Kosova, PAKR. br. 565/2015... datuma...).

PAKR. BR. 132/2016

Potvrda presude za krivi no delo organizovanje i u estvovanje u teroristi kim grupa-
ma, predvi eno lanom 143. paragraf 2 iz K K-a, uz prihvatanje krivice, koja je, pre-
ma albi branioca optu enog napravljena u suprotnosti sa krivi nim zakonom. 

Iz obrazlo enja

U tu bi se navodi povreda krivi nog zakona na osnovu lana 385 par. 1 pod par. 1.3, jer 
optu eni nije imao nikakvih saznanja da je delovao u teroristi koj grupi prilikom odlaska za 
Siriju u septembru 2013. godine i tokom njegovog boravka do datuma 27.10.2013 godine 
nije bio upoznat da je grupa Jahbat Al Nustra“, progla ena teroristi kom grupom. 

Jedna tkva tvrdnja, koja je razmotrena po slu benoj du nosti, na osnovu procene kolegijuma 
Apelacionog suda, je neosnovana, jer je optu eni dobrovoljno prihvatio krivicu i priznanje 
krivice je potkrepljeno injenicama iz predmeta koje se nalaze u optu nici, dok u ovom 
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slu aju nije prekr en krivi ni zakon na tetu optu enog, jer je sud pravilno utvrdio da je 
optu eni u estvovao i pridru io se Sirijskoj teroristi koj grupi Jahbat Al Nustra“ od datuma 
04.09.2013 do 27.10.2013 i u estvovao u aktivnostima teroristi ke grupe Jahbat Al Nustra“, 
koja se bavila po injenim delima terorizma a kojoj se on pridru io, tako da je on po inio 
krivi no delo za koje je optu en, tako da je prvostepeni sud pravilno primenio krivi ni zakon 
iz lana 385 par. 1 iz ZKP-a.

PAKR. BR. 159/2016

Poni tenje presude zbog bitnih povreda odredaba krivi nog postupka i povrede kriv-
i nog zakona, jer sud nije dao razloge i obrazlo enje o radnjama i okolnostima izvr en-
ja krivi nog dela te kog ubistva izvr enog na svirep ili okrutan na in obmanom u skla-
du sa lanom 147 par. 3 iz K K-a. 

Iz obrazlo enja

Apelacioni sud, je deluju i po slu benoj du nosti, ustanovio da je presuda nejasna, nera-
zumljiva i kontradiktorna sama po sebi i razlozima predstavljenim u vidu obrazlo enja. U 
dispozitivu presude su radnje optu enog opisane isto kao to je opisano u optu nici; u opisu 
injeni nog stanja u dispozitivu nije opisan okrutan i svirep na in po injenog krivi nog dela 

od strane optu enog, u slu aju li avanja ivota preminulog H. Na osnovu procene Apela-
cionog suda, u dispozitivu presude prvostepenog suda se postupalo suprotno lanu 365 iz 
ZKP-a, bez opisa radnji optu enog D . T, fizi kog i psihi kog bola kod preminulog, da su 
bili u pitanju produ eni bolovi koji prema uju uobi ajeni bol kada je u pitanju krivi no delo 
te kog ubistva izvr enog na svirep na in uz obmanu, onda, iako u dispozitivu ni na koji na in 
nije bio opisan psihi ki i fizi ki bol preminule Hadije, sud smatra da je krivi no delo izvr eno 
na svirep i lukav, bez opisa dela okrutnosti i obmane, zadovoljavanjem sa opisom zakosnke 
odredbe, to ini da dispozitiv bude kontradiktoran, sam po sebi i pravnom kvalifikacijom 
dela za koje je utvr eno da je optu eni kriv.

Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepeni sud nije dostavio bilo kakve odlu uju e in-
jenice u vezi sa objektivnim elementima, posebno borbom, bolom i produ enom patnjom, 
u pore enju sa uobi ajenim koja bi nastala prilikom izvr enja bilo kog krivi nog dela ubist-
va. Sud nije ustanovio odlu uju u injenicu za okrutnost i obmanu, ak i kada su u pitanju 
radnje prilikom li avanja ivota preminule H. koje je preduzeo optu eni koje bi se mogle 
nazvatiti surovim ili obmanom, a to je izaizvanje fizi kg i psiholo kog bola koji je do ivljen 
kao posledica objektivnih elemenata krivi nog dela te kog ubistva izvr enog na svirep na in 
i obmanom, za koje je optu eni kriv. Sud prve instance, samo opisuje izve taj sa autopsije 
MA 12/308, od datuma 02.08.2012, koju je izvr io sudsko medicinski ekspert Dr. Arsim 
Grd aliu, iz kojeg proizilazi da povrede koje su nanete pokojnoj H. T, dovele do njene smrti, 
pre svega se enje njenog sr anog mi i a, unutra nje i spoljne krvarenje, koji su izazvani 
vi estrukim udarcima sa sredstvom koje ima vrh i ivice (no ).

Sud nije ustanovio nijednu odlu uju u injenicu u vezi sa pitanjem okrutnosta i obmane, 
iako forenzi ki stru njak, Dr. Arsim Grd aliu, opisuje povrede i na in na koji je do lo do 
li avanja ivota preminule H., dok prvostepeni sud ocenjuje obrazlo enje da je optu eni D . 
T. delovao na svirep na in, zato to je preminula H. pogo ena nekoliko puta u grudi, sa leve 
strane, bez ikakvog obja njenja da li je u pitanju neposredna smrt preminule, ili je prilikom 
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li avanja ivota ona trpela fizi ku i psihi ku bol, uklju uju i bol, produ ene patnje i bolove, 
u pore enju sa uobi ajenim, to predstavlja ciljni i klju ni element, kada je u pitanju oblik 
izvr enja krivi nog dela na svirep ili okrutan na in. Forenzi ar tokom su enja, zaklju uje u 
izve taju od dana 05.20.2015, da je preminula H. T. Prilikom smrti pro la kroz nekoliko faza 
pre-smrti, kao to su gubitak svesti, koma mozga, agonija, i ovaj proces je sve do trenutka 
smrti trajao 5-6 minuta. Me utim, uprkos nalazima forenzi ara i ekspertize pripremljene od 
strane Instituta za forenzi ku psihijatriju od forenzi kih psihijatrijskih stru njaka, od strane 
Dr. Ajet Drevinja i Dr. Fahri Bunjaku i njihovog saslu anja na su enju, prvostepeni sud nije 
doneo zaklju ke o pretrpljenom fizi kom i mentalnoma bolu od strane preminule H., o emu 
se govorilo i gore u tesktu, to predstavlja odlu uju u i va nu injenicu za kvalifikaciju kriv-
i nog dela izvr enog na svirep ili okrutan na in, kao to je predvi eno u lanu 147 par. 3 iz 
KZK-a.

(Apelacioni sud Kosova, PAKR. br. 159/2016, od datuma...)

PAKR. BR. 256/2016

Poni tenje presude zbog bitnih povreda odredaba krivi nog postupka, jer je presuda 
prvostepenog suda nejasna, kontradiktorna na osnovu predstavljenih razloga i ne sa-
dr i obrazlo enje za odlu uju e injenice, a postoje kontradikcije izme u onoga to 
se pojavljuje u obrazlo enju odluke na osnovu spisa i zapisnika kao i izjava datih u 
postupku. 

Iz obrazlo enja

Apelacioni sud, je postupaju i po albi podnetih od strane OT - OTKD Pri tina i branioca 
optu enih A. H, V. B i A. M, ali tako e i po slu benoj du nosti, na osnovu lana 394 paragraf 
1 iz ZKP-a, u vezi sa postojanjem bitnih povreda odredbi krivi nog postupka, ustanovio da 
je presuda prvostepenog suda nejasna i kontradiktorna na osnovu predstavljenih razloga i 
ne sadr i obrazlo enje za odlu uju e injenice, a postoje kontradikcije izme u onoga to se 
pojavljuje u obrazlo enju odluke na osnovu spisa i zapisnika kao i izjava datih u postupku. 
Presuda prvostepenog suda, je doneta u suprotnosti sa lanom 365 paragraf 1 iz ZKP-a, jer 
je itava doneta kao preneta iz opisa zapisnika sa sudskih ro i ta. Sud postupa u suprotnosti 
sa lanom 370 par. 6 i 7 iz ZKP-a, be obezbe uju i jasne razloge za svaku ta ku i ne pro-
ceniv i dokaze kako je predvi eno odredbama lana 361 par. 1 i 2 iz ZKP-a; presuda mora 
biti zasnovana na injenicama i dokazima koji su izvedeni na su enju, a sud nije izvr io svoju 
zakonsku obavezu da nu no proceni svaki dokaz koji je izveden tokom su enja, u vezi sa 
drugim dokazima, sa ciljem dono enja ta nih zaklju aka o odlu uju im injenicama kako u 
osu uje em delu presude, tako i u ubla avaju em delu presude.

Sud prve instance je za ista krivi na dela i ista pitanja koja se odnose na iste optu ene A. H i V. 
B, u svojstvu ministara MKOS kao zvani nih lica, s jedne strane, i optu enih A. M i N. F, kao 
vlasnika kompanija Morina Films“, i Concordia Pictures“, sa druge strane, kao i na istim 
osnovama, doneo dve odluke koje su u suprotnosti jedna sa drugom. Samim tim, za krivi no 
delo zloupotrebe slu benog polo aja ili ovla enja utvr enih lanom 422 paragraf 1 u vezi sa 
paragrafom 2. pod par. 2.4 iz KZRK-a, ugovor potpisan 30.01.2007 izme u MKOS, kojeg je 
predstavljao optu eni A. H i aneks ugovor potpisan dana 19.09.2008 izme u MKOS kojeg je 
predstavljao V. B, i vlasnik kompanije Morina Films“, kojeg je predstavljao optu eni A. M, 
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za realizaciju igranog filma Gost na sofri“, prvostepeni sud je optu ene Astrit Hara ija i Val-
tona Be iri proglasio krivim za krivi no delo zloupotrebe slu benog polo aja ili ovla enja 
predvi eno lanom 422 paragraf 1 u vezi sa paragrafom 2. pod. Par. 2.4 iz KZRK-a dok je 
optu eni Armon Morina progla en krivim za krivi no delo prevare na du nosti utvr enih 
lanom 341, paragraf 3 iz KZK-a. Sa druge strane, MKOS kojeg je predstavljao optu eni 

Astrit Hara ija, dana 27.06.2006 sklapa ugovor sa kompanijom Konkordija Pictures“, koju 
je predstavljao optu eni Nehat Fejza, za realizaciju Pover Cuts“ za subvencionisanje ovog 
filma u zinsoud od 220.000,00 evra, dok sud, protiv optu enog Astrita Hara ija, za krivi no 
delo zloupotrebe slu benog polo aja ili ovla enja utvr enih lanom 422 paragraf 1 u vezi 
sa paragrafom 2. pod par. 2.4 iz KZRK-a i protiv optu enog Nehata Fejza, za krivi no delo 
prevare na du nosti utvr enih lanom 341, paragraf 3 iz KZRK-a, na osnovu ugovora za 
ugovaranje gore pomenute filmova i sa istim dokazima, donosi osloba aju u presudu u skla-
du sa odredbama iz lana 364 paragraf 1 iz ZKP-a, sa obrazlo enjem da dela za koja su bili 
optu eni, ne predstavljaju krivi no delo.

Iz ovoga jasno proizilazi da je Prvostepeni sud za ista pitanja koja su povezana sa subven-
cionisanjem filmove razli itih kompanija, sa istim predmetnim ugovorima i podr kom od 
dve razli ite vlade Kosova, kojima je rukovodilo dvoje Premijera Bajram Kosumi i Agim 

eku, sud donosi razli ite odluke i upravo – osu uju u presudu za optu ene A. H. i V.B., kao 
ministre i zvani nike i optu enog Armonda Morina kao vlasnika filmske kompanije Morina 
Films“, dok je po istom pitanju, ali za drugu filmsku kompaniju Konkordija Pictures“, do-
neo osloba aju u presudu za optu ene Astrita Hara ija i Nehata Fejzu.

Na osnovu procene Apelacionog Suda, kao to je gore vidljivo, prvostepeni sud za pitanja 
iste prirode, sa istim ministrima - optu enima A. H i V. B, ali sa razli itim filmskim kompani-
jama - Morina Films“ i Konkordija Pictures“, koje su predstavljene od strane optu enih A. 
M i N. F, na osnovu ugovora koji su istog predmeta - subvencionisanje filmova, sud koristi 
dve vrste razli itih procena, odnosno za ista pitanja donosi dva presude koje su u suprotnosti 
jedna sa drugom, to ini opis dispozitiva i presude nejasnim i dvosmislenim jer nema jasnih 
razloga koji se odnose na odlu uju e injenice kako u osu uje em delu presude, tako i u 
ubla avaju em delu presude.

Iz ovoga proizilazi da prvostepeni sud kako u ubla avaju em delu presude a posebno u os-
u uje em delu presude, ne daje nikakve injenice i okolnosti koje sa injavaju figuru kriv-
i nog dela i bez ikakvog razloga u vezi sa injenicama i okolnostima od kojih zavisi primena 
relevantnih zakonskih odredbi, a to se posebno de ava u presudi o kazni kojom se gore pome-
nuti optu eni progla avaju krivim. Dakle, sud nije doneo nikakvu procenu, u smislu lana 
370 par. 6 i 7 iz ZKP-a u vezi sa propisnim i potpunim predstavljanjem injenica u dve gore 
navedene odluke.

Sud prve instance ne daje nikakvo obja njenje o tome to su bila la na predstavljanja op-
tu enog Armonda Morina u vezi krivi nog dela prevare u slu bi predvi eno lanom 341 
par. 3 iz KZK-a, dok iz spisa predmeta proizilazi da je optu eni predstavio kompletnu do-
kumentaciju za pripremu filma Gosta na sfori“, to je podr ano i ekspertizom finansijskog 
eksperta Dr. Rize Blakaj, iz ega proizilazi da je optu eni A. M., kao producent kompanije 
Morina Films“, opravdao tro kove od 94.128,87 €, dok je neopravdanim ostao iznos u visini 

od 5.871,13 €. U vezi sa tim, ako je optu eni A.M. podneo i prezentovao la ne ra une, to, 
prema ekspertizi nije potvr eno. Sud prve instance ne pominje nikakve injenice o tome kako 
su optu eni A. H. i V. B. po inili krivi no delo zloupotrebe slu benog polo aja ili ovla enja 
predvi eno lanom 422 par. 1, u vezi sa par. 2 pod par. 2.4 iz KZRK-a, a istovrmeno opisi u 
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okviru dispozitiva koji su u vezi sa optu enima Astrit Hara ia i Valton Be iri, kao da se bave 
re avanjem drugog predmeta, uop te ne odgovaraju opisu koji je postignut u dispozitivu koja 
ima veze sa optu enim Armond Morina, dok sud nije u ini ni ta da opravdava injenice na 
osnovu kojih su optu eni Astrit Hara ija i Valton Be iri progla eni krivim.

Prvostepeni sud je u krivi nom postupku protiv optu enih Astrita Hara ia i Nehata Fejza, 
donosi osloba aju u presudu na osnovu lana 364 par. 1 iz ZKP-a, ustanovio da krivi na dela 
kojima se terete ovi optu eni ne predstavljaju krivi no delo. 

Sa druge strane, prvostepeni sud, u krivi nom postupku protiv optu enih Astrit Hara ia, Valton 
Be iri i Armond Morina, nije osigurao odlu uju u injenicu da bi dokazali postojanje kriv-
i nog dela zloupotrebe slu benog polo aja ili ovla enja utvr enih lanom 422 paragraf 1 u 
vezi sa paragrafom 2. pod par. 2.4 iz KZRK-a i prevare na du nosti u skladu sa lanom 341, 
paragraf 3 iz KZK-a. U stvari, na osnovu procene Apelacionog suda kao bitan element posto-
janja krivi nog dela treba da postoji cilj optu enih Astrita Hara ija i Valtona Be iri za sticanje 
imovinske koristi za sebe, stvar koja ekspertizom nije bila dokazana, ili da su omogu ili nekoj 
drugoj osobi sticanje materijalnu koristi ili dobiti - ovde optu enom A. M, koji je prema ekper-
tizi finansijskog eksperta, pokrio tro kove u iznosu od 94,128.87 €.

Sud prve instance nije dao nikakvo obja njenje o tome u kojoj su formi optu eni Astrit Hara i-
ja i Valton Be iri, kao slu bena lica - Ministri za KOS u Vladi Kosova, koristili polo aj ili 
njihov autoritet zvani nika – prevazilaze i svoja slu bena ovla tenja ili ne ispunjavaju i svoje 
slu bene du nosti. U ovom krivi nom slu aju prvostepeni sud ne predstavlja klju nu injenicu 
o postojanju namere ( elje) optu enog za izvr enje krivi nih dela za koja su progla eni krivim, 
ve  donosi odluku u ovom predmetu bez procene dokaza, uprkos prisustvu finansijske eksper-
tize i presude Okru nog privrednog suda u Pri tini, C. br. 13/2011, od dana 28.02.2012, koja 
je tokom revizije odbijena kao neosnovana od strane Vrhovnog suda Kosova, to se nalazi u 
spisima predmeta, dok je optu eni Morina Films“, u vlasni tvu okrivljenog Armond Morina, 
du an da u MKOS vrati iznos nov anih sredstava za subvencionisanje filma Gost na sofri“. 

to se ti e ovih injenica i svedo enja svedoka Cheril Johnson, Alberta Troni, Sali Morina, 
Esin i ko, Ze ir Hamiti, Kimete Beri a i Fatos Beri a, sud samo opisuje njihove izjave, bez 
bilo kakve procene o tome da su optu eni Astrit Hara ia, Valton Be iri, u svojstvu ministara i 
zvani nih lica, potpisali ugovor i aneks-ugovora sa kompanijom Morina Films“ za realizaciju 
igranog filma Gost na sofri“, uz podr ku Vlade Kosova - Ministarstva MKOS, sa kojima je 
sklopljen ugovor i aneks-ugovora. 

Na osnovu procene Apelacionog suda, iz onoga to je gore navedeno proizilazi da je presuda 
prvostepenog suda, kako u osu uje em delu presude, tako i u ubla avaju em delu presude, 
sadr i bitne provrede odredbi krivi nog postupka predvi eno u lanu 384 par. 1 pod par. 1.12, 
u vezi sa lanom 370 par. 6 i 7 iz ZKP-a, jer nije pripremljena u skladu sa odredbama iz lana 
365 par. 1, iz ZKP-a, jer prvostepeni sud treba da bazira presudu na razmatranim injenicama 
i dokazima tokom sudskog procesa i da uz punu odgovornost proceni svaki dokaz jedan po 
jedan, pa da onda na osnovu procene dokaza, donese jasne i konkretne zaklju ke u vezi sa 
odlu uju im injenicama, kao to je predvi eno u dispozitivu lana 361 par. 1 i 2 iz ZKP-a.

(Apelacioni sud Kosova, PAKR. br. 256/2016) 



86

PAM BR. 40/16

Poni tenje odluke prvostepenog suda, zbog povrede odredaba krivi nog postupka pred-
vi enih u lanu 384 paragraf 1 ta ka 1.12 iz KP-a, u vezi sa lanom 5 iz PM-a, jer 
nedostaju razlozi za odlu uju e injenice koje su u vezi sa izricanjem vaspitne mere, dok 
se prema maloletniku izvr ava druga vaspitno popravna mera nametnute od strane istog 
suda za drugo krivi no delo. 

Iz obrazlo enja 

Odlukom sudskog ve a za maloletna lica prvostepenog suda, protiv maloletnog A. B., za kriv-
i no delo podmetanja po ara predvi eno u lanu 334 paragraf 2 iz Krivi nog zakonika Re-
publike Kosovo (KZRK) je izre ena vaspitna mera upu ivanja u vaspitno-popravnu ustanovu 
za period od jedne (1) godine. Maloletnik je oslobo en krivi nog postupka, a o te eni, je za 
realizaciju imovinsko-pravnih zahteva, upu en na gra anski parni ni postupak.

Protiv ove odluke, albu u zakonskom roku podnosi branilac maloletnog, zbog odluke o iz-
ricanju vaspitne mere sa predlogom da se osporena odluka promeni i maloletniku se izrekne 
vaspitna mera poja anog nadzora od strane roditelja ili da se odluka poni ti i predmet vrati na 
ponovno su enje.

Apelacioni sud je utvrdio da osporena odluka mora biti obavezno poni tena iz slede ih razloga:

Obrazlo enje osporene odluke sadr i informacije o fakti kom stanju, koje je utvr eno na osn-
ovu priznanja krivice od strane maloletnika, dok prvostepeni sud, po prijemu takvog priznan-
ja, nije razmotrio dokaze u vezi sa utvr ivanjem injeni nog stanja ve  mu se krivi no delo 
odmah pripisuje. Me utim, imaju i u vidu postupak koji se odvija protiv maloletnih po inilaca 
krivi nog dela, koji je poseban kao postupak, sud je du an da sudsko preispitivanje, bez obzira 
na to da li taj maloletnik prihvati ili ne krivi no delo za koje se tereti razmotri dokaze koji su u 
vezi sa li nosti maloletnika i njegovim porodi nim i dru tvenim okolnostima, jer nakon to je 
ocenio ove okolnosti, sud donosi izbor o merama ili kaznama koje bi trebalo da budu izre ene 
u svakom konkretnom slu aju.

Iz osporene odluke kao i iz socijalnog izve taja Korektivne slu be Kosova, AS br. Gji-------, 
datuma 25.11.2015, proizilazi da se maloletnik, jo  od dana 13.12.2015, nalazi u Vaspitno-po-
pravnoj ustanovi u Lipljanu za druga krivi na dela.

U lan 8 iz Zakona o pravosu u za maloletna lica (ZPM) navodi se da sud, pre izricanja mere 
ili kazne, osim drugih okolnosti navedenih u ovom odeljku, procenjuje i okolnosti da malo-
letnom licu nije prethodno izre ena neka mera ili kazna. U konkretnom slu aju prvostepeni 
sud za maloletna lica je procenio injenicu da je njemu izre ena vaspitna mera, sa ovakvim 
obrazlo enjem: maloletno lice se od dana 13.11.2015 godine nalazi na izdr avanju vaspitne 
mere institucionalizacije u periodu od jedne godine odlukom PM br. -------, zbog dva krivi na 
dela razbojni tva, predvi eno lanom 329 par. 3, u vezi sa par. 1 i 31 iz KZRK-a“ (stranica 2). 
Apelacioni sud konstatuje da je jedno takvo obrazlo enje nepotpuno i arbitrarno prilikom pot-
vr ivanja prethodne kazne maloletnika, pre svega zato to iz spisa ovog predmeta i zapisnika 
sa sudske rasprave ne proizilazi da odluka PM br. ---------, zbog dva krivi na dela razbojni t-
va, predvi eno lanom 329 par. 3, u vezi sa par. 1 i 31 iz KZRK-a“, nije bila razmotrena kao 
dokaz. 
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Na osnovu lana 19 iz ZPM-a, cilj vaspitne mere je da doprinese u rehabilitaciji i adekvatnom 
razvoju maloletnog po inioca, kroz ponudu za tite, pomo i i nadzora, pru aju i obrazovanje 
i stru nu obuku i razvijanje njihove li ne odgovornosti, i time se zaustavlja njihov povratak 
nasilnom pona anju. U me uvremenu, iz osporene odluke proizilazi da prvostepeni sud, os-
porenom odlukom, prilikom izricanja vaspitne mere, nije uzeo u obzir svrhu vaspitnih mera, 
jer je bez sveobuhvatne procene toga da li je izvr enje prethodno izre ene vaspitne mere is-
punilo njenu svrhu ili ne, doneo istu odluku. Zbog toga, takva odluka bez podr ke ubedljivih 
dokaza, za sada izgleda proizvoljno, dakle, kao takva je i neodr iva.

Prvostepeni sud bi kao prvo trebalo da tokom ponovnog su enja osigura izve taj pre izrican-
ja kazne kao i mi ljenje Vaspitno-popravne ustanove, u kojoj se trenutno sprovodi vaspit-
na mera kako bi se utvrdile injenice od klju nog zna aja da li nametnute institucionalne 
vaspitne mere imaju ili nemaju uspeha, da li se realizuje ili ne njihova svrha u skladu sa 
lanom 19 iz ZPM-a i zatim, u okviru procene i drugih okolnosti u skladu sa lanom 8 iz 

ZPM-a, odlu iti da li treba ili ne treba da maloletniku bude ponovo izre ena vaspitna mera, 
odnosno da donese odluku, uzimaju i u obzir druge tvrdnje iz albi.

(presuda Apelacionog suda, PAM br. 40/16, datuma 14 juna 2016)

PAM BR. 16/16

Apelacioni sud je utvrdio da je sudsko ve e za maloletnike, prilikom izricanja vaspitne 
mere, pogre no ocenio kao ote avaju u okolnost saradnju u izvr enju krivi nog dela 
te ke kra e u sau esni tvu kao to je predvi eno u lanu 327 par. 2 pod paragraf 2.1, u 
vezi sa lanom 31 iz K RK-a, u ku i kom ije, to je dovelo do izricanja vaspitne mere 
zatvorenog tipa, kojom e neko vreme biti izolovan od okru enja u kojem ivi. Stoga je 
Apelacioni sud utvrdio da su albe branioca maloletnika osnovane i promenio osporenu 
odluku u delu oko izricanja vaspitne mere.

Iz obrazlo enja 

Odlukom sudskog ve a za maloletnike pri prvostepenom sudu, protiv maloletnih lica, za 
krivi no delo sau esni tva u te koj kra i, predvi eno lanom 327 par. 2 pod par. 2.1, u vezi 
sa lanom 31 iz Krivi nog zakonika Republike Kosovo (KZRK) maloletne Z. H. i L. J., na 
osnovu lana 7, 8, 19, 20, paragraf 4 i lana 28 iz Zakona o pravosu u za maloletna lica 
(ZPM), je svakom odvojeno izre ena vaspitna mera upu ivanja u vaspitno-popravne insti-
tucije za period od (1) godine. Maloletnici su izuzeti od krivi nog postupka, a o te eni, se za 
realizaciju imovinsko-pravnih zahteva, upu uje na redovan parni ni postupak.

Protiv ove odluke, albu u zakonskom roku podnose branioci maloletnika, zbog odluke da se 
maloletnicima uvede vaspitna mera sa predlogom da se izreknu bla e vaspitne mere.

Razmatraju i odluku o izricanju vaspitnih mera protiv maloletnika, Apelacioni sud je utvrdio 
da je prilikom dono enja odluke o vrsti mera koje treba nametnutima maloletnicima, prvo-
stepeni sud procenio da je, uzimaju i u obzir te inu krivi nog dela, saradnju, pripreme za 
obavljanje, odgovaraju i trenutak da u u u ku u svog suseda – maloletnicima je potrebano 
specijalizovano obrazovanje koje e slu iti za njihovu obnovu i razvoj kroz izolaciju od 
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prethodnog okru enja. Apelacioni sud smatra da se sau esni tvo kao i pripreme za izvr enje 
krivi nog dela i pronala enje odgovaraju eg trenutka da se krivi no delo izvr i ne mogu 
smatrati kao ote avaju e okolnosti, ve  predstavljaju karakteristike krivi nog dela, kojeg su 
oni zajedno izvr ili.

Stoga, imaju i u vidu sve okolnosti koje su branioci predstavili u svojim albama od kojih 
imaju podr ku u spisima predmeta - da maloletnici na samo da su se izjasnili krivim, ve  su 
izrazili i duboko aljenje, obe avaju i da u budu nosti ne e po initi krivi na dela, a da ranije 
nisu bili identifikovani kao po inioci krivi nih dela i da su redovni studenti - opravdavaju 
izricanje vaspitne mere otvorenog tipa, jer se u najboljem interesu maloletnika ne zahteva 
izolacija od njihovog prethodnog okru enja.

Tako, Apelacioni sud, usvajanjem albe, izmenjuje osporenu odluku o maloletnicima u al-
benom postupku, prema lanu 25. iz ZPM-a i svakom posebno, izri e vaspitnu meru po-
ja anog nadzora od strane organa starateljstva za period od 1 (jedne) godine, uz dodelu 
zadatka organu starateljstva Uro evac da nadgleda obrazovanje maloletnika Z. H i L. J, obez-
be uju i njihovo uklanjanje iz bilo kakvog negativnog uticaja i da ponudi mogu a re enja za 
svaki problem koji e se pojaviti u njihovim ivotima uz nadzor posebnih obaveza malolet-
nika, za koji je du an da izve tava; Odeljenju za maloletnike pri Osnovnom sudu u Uro ev-
cu na svaka tri meseca ( lan 25 iz ZPM-a). Sud maloletnicima Z. H. i L. J. izri e posebne 
obaveze: da poha aju kolu, uzdr avaju se od zlo ina, uz obave tenje da neispunjenje ovih 
obaveza mo e dovesti do izricanja stro ije vaspitne mere ( lan 26 iz ZPM-a). Apelacioni 
sud smatra da su nametnute vaspitne mere u srazmeri sa intenzitetom o te enja za ti enih 
vrednosti i stepenom krivi ne odgovornosti maloletnika, i stoga se sa pravom o ekuje da e 
ta mera posti i resocijalizaciju, rehabilitaciju, razvoj adekvatan maloletnim licima, pru aju i 
za titu, pomo  i nadzor, pru aju i obrazovanje i obuku, razvijanje njihove li ne odgovornosti 
i tako prekinuti recidivno pona anje, odnosno da bi se postigao cilj vaspitnih mera kako je 
predvi eno u lanu 19 iz ZPM-a.

Zbog gore navedenog i imaju i u vidu najbolje interese maloletnika, kao to je predvi eno 
u odredbama Zakona o pravosu u za maloletna lica (ZPM), odlu eno je kao u odredbi ove 
odluke, u skladu sa lanom 403. iz ZKP-a, a u vezi sa lanom 5 iz ZPM-a. 

(Presuda Apelacionog suda, PAM br. 16/16, od datuma 04 aprila 2016)

PN1M BR. 1474/14

U krivi nom postupku koji se odvija (pripremni postupak) maloletna lica se ne mogu 
dr ati u pritvoru vi e od tri meseca. Nakon prijema albe od strane branioca maloletni-
ka M. V. menja se odluka Osnovnog suda u Pri tini, PPRMN br. ----, datuma 05.06.2014, 
tako da se maloletnom licu ukida pritvor i on se osloba a da se brani sa slobode.

Iz obrazlo enja 

Odlukom sudskog ve a za maloletnike pri Osnovnom sudu u Pri tini, PPRMN br. ------- da-
tuma ------, protiv maloletnog lica M. V., zbog osnovane sumnje da je u sau esni tvu po inio 
krivi no delo te kog ubistva, predvi eno po lanu 179 par. 1 pod paragraf 1.5 i 8, u vezi sa 
lanom 31 iz KZRK-a, neovla eno vlasni tvo, kontrola, posedovanje ili kori enje oru ja, 

predvi eno lanom 374 paragraf 1 iz KZRK-a, produ ilo pritvor za 2 (dva) meseca, tako da 
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e prema ovoj presudi, pritvor biti produ en do datuma 08.08.2014. Pritvor je produ en u 
skladu sa odredbama iz lana 187 par. 1 npod paragraf 1.2 ta ke 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 iz ZKP-a.
Protiv ove odluke albu je u zakonskom roku podneo branilac maloletnika, -----, zbog bitnih 
poreda odredbi krivi nog postupka (ZKP), sa predlogom da Apelacioni sud usvoji albu i 
izmeni osporenu presudu, tako da se maloletnom licu ukine pritvor ili da mu se odredi neka 
druga alternativna mera koja je predvi ena po lanu 173 iz ZKP-a.

Tu ilac iz Apelacionog tu ila tva Kosova, je podneskom PARM/I. br. ----, datuma 20.01.2014 
predlo io da se alba branioca maloletnog lica odbije kao neosnovana, a da se osporena pre-
suda potvrdi.

Kolegijum za maloletne Apelacionog suda, je odlukom PN1M br. ------ datuma 18.06.2014, 
usvojio albu branioca maloletnog lica, i pritom je izmenio osporenu presudu (PPPRMN 
br. -------, datuma 03.04.2014, i time ukinuo meru pritvora i maloletnom licu odredio meru 
ku nog pritvora, koja e trajati sve do 08.08.2014. Protiv ove odluke Apelacionog suda, 
dr avni tu ilac je podneo zahtev za za titu zakonitosti.

Vrhovni sud Kosova, je presudom PMl. br. ------, datuma 29.07.2014, usvojio zahtev dr av-
nog tu ioca za za titu zakonitosti i poni tio odluku Apelacionog suda – Odeljenje za ma-
loletne, PN1M br. ------, datuma 18.06.2014, a predmet je vra en istom sudu na ponovno 
razmatranje.

Na osnovu odluke Vrhovnog suda Kosova, kolegijum za maloletne iz Odeljenja za maloletne 
pri Apelacionom sudu Kosova, na sednici kolegijuma je razmotrio spise predmeta, procenio 
tvrdnje iz albe i konstatovao:

alba branioca maloletnog lica je delimi no osnovana i to u vezi sa prekidom pritvora.

Iz spisa predmeta proizilazi da je osporenom presudom, iz pravnih razloga koji su predvi eni iz 
lana 187 par. 1, pod paragraf 1.2, ta ka 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3 iz ZKP-a, protiv maloletnog lica je 

produ en pritvor za dva meseca, sve do 08.08.2014, sa obrazlo enjem da postoji razlog da se 
veruje da, ako je na slobodi, mogao bi da pobegne zato to se sumnja da je po inio dva te ka 
krivi na dela, pa bi sa ciljem da izbegne krivi nu odgovornost, to bi ometalo uspe an zavr etak 
ovog krivi nog predmeta“ jer oostajanje maloletnika u pritvoru je vi e nego potrebno, jer postoji 
rizik od uticaja na svedoke, a za koje se o ekuje da budu saslu ani, kao i o te eni -------, za kojeg 
se o ekuje da bude saslu an“ kao i iz razloga imaju i u vidu te inu, na in i okolnosti, u kojima je 
izvr eno krivi no delo u sau esni tvu sa punoletnim licem -----, sumnja se da su li ili ivota ----- 
sni i i da su izazvali telesne povrede -----, da je isti poznat kao recidivist,...         da sa porodicom 
--- porodica ---- su u neprijateljskim odnosima...“.

Isto tako, iz spisa predmeta proizilazi da se maloletno lice M. V. nalazi u pritvoru od dana 
08.01.2014, na osnovu odluke Osnovnog suda u Pri tini, PPRMN ----- , datuma 09.01.2014, a da 
mu je pritvor, na osnovu predloga tu ioca, produ en po dva meseca odlukama istog suda:

• prvo produ enje pritvora – sve do dana 08.04.2014, odlukom PPRMN br. ----, datuma 
04.02.2014;

• drugo produ enje pritvora – sve do dana 08.06.2014, odlukom PPRMN br. ------, datuma 
03.04.2014; i

• tre e produ enje (poslednje) pritvora – sve do dana 08.08.2014, odlukom PPRMN br. -----, 
datuma 05.06.2014.

Kao to se mo e videti, iako se maloletnik nalazio u pritvoru, istraga (pripremni postupak) 
u ovom krivi nom predmetu nije zavr en u roku od tri meseca, tako da nije bio podnesen 
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predlog za izricanje vaspitne mere ili kazne, dok je osporena odluka za produ enje pritvora 
u suprotnosti sa odredbama Zakonika o pravosu u za maloletna lica, to je poseban zakon u 
vezi sa drugim krivi nim zakonima (materijalnim ili procesnim), kada se radi o licu koje je 
navodno po inilo krivi no delo.

Odluke o produ enja pritvora, pa i ona koja je osporena od strane branioca maloletnika 
PPRMN br. ----- datuma 05.06.2014, ali i odluka PPRMN br. ------, datuma 03.04.2014, su 
donete u suprotnosti sa odredbama iz lana 66 par. 2 iz ZPM-a, koji odre uje da pritvor za 
maloletnika mo e biti produ en samo od strane kolegijuma za maloletnike pri nadle nom 
sudu za produ enje do 60 ( ezdeset) dana“, a prema paragrafu 2. iz istog zakona, kolegijum 
za maloletna lica pri nadle nom sudu razmatra odluku o pritvoru u roku od trideset (30) 
dana od dana prijema re enja. Takav pregled se obavlja na ro i tu, u prisustvu maloletnika, 
njegovog branioca i tu ioca.“ U ovom slu aju, Vrhovni sud je smatrao da prvostepeni sud 
nije postupio po ovoj odredbi, kada je produ io pritvor posle perioda od tri meseca, p samim 
tim nije postupio u skladu sa osnovnim principom maloletni kog pravosu a u najboljem 
interesu maloletnika“ i posebnosti postupka za maloletna lica, u kom postupaku kako tu ilac, 
tako i sud moraju delovati po ubrzanom postupku, u skladu sa vode im principima utvr enih 
po lanovima 3 i 40 iz ZPM-a. Za kolegijum za maloletna lica ovog suda ostaje nejasno kako 
tu ilac, tokom svih ovih meseci boravka maloletnika u pritvoru, nije zavr io istragu, uprkos 
hitne prirode ovog postupka i predla e da se produ i pritvor maloletnika iz istih razloga – jer 
nisu saslu ani o te eni i svedoci, dok sudija za maloletnike odobrava ove predloge, a ne da 
ih s obzirom na kontekst hitnosti postupka i osnovnog principa u najboljem interesu malo-
letnika“ kojeg, kako to pravilno tvrdi branilac maloletnika u svojoj albi, nisu bili po tovani. 
Ove napomene su date prvostepenom sudu i odlukom Apelacionog suda PN 1M ---, datuma 
10.04.2014, kada je doneta odluka da se odluka o produ enju pritvora poni ti. 

(odluka Apelacionog suda, PN 1M br. 1474/14, datuma 04 avgusta 2014)

PA1. BR. 134/16

Pravna prekvalifikacija od krivi nog dela ometanja slu benih lica u obavljanju slu bene 
du nosti predvi ene lanom 409, par. 1 iz K RK-a na krivi no delo ometanje slu benih 
lica u obavljanju slu bene du nosti predvi ene lanom 409, par. 5. i par. 1 iz K RK-a.
Poo travanje kazne - promena presude prvostepenog u vezi sa odlukom o kazni - zame-
na nov ane kazne sa kaznom efektivnog zatvora. 

Iz obrazlo enja 

Osnovni sud Gnjilane – ogranak u Vitini, je presudom P. br. 133/2014, datuma 24.11.2015, 
proglasio krivim optu enog D.V. zbog ometanja slu benih lica u obavljanju slu bene du no-
sti predvi ene lanom 409 par. 1 iz KZRK-a, za ta im je izre ena nov ana kazna u iznosu 
od 1.800 (hiljadu i osam stotina) evra, koju je du an da plati u roku od 15 dana od dana kada 
presuda postane kona na i ako ne plati kaznu ista e biti zamenjena kaznom zatvora od 90 
(devedeset) dana, tako to se svaki dan proveden u zatvoru izra unava u visini od 20 evra. 
Optu eni je obavezan da, u jednokratnom iznosu, isplati sudski pau al u iznosu od 40 evra, u 
roku od 15 dana od dana pravosna nosti presude. Povre eni H. H, F. H i A. M su za realizaci-
ju imovinsko-pravnih zahteva, upu eni na redovan gra anski parni ni postupak.

Protiv ove presude albu je u zakonskom roku podneo tu ilac OT u Gnjilanu, zbog povrede 
odredaba krivi nog postupka i odluke o visini kazne.
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Prema oceni ovog suda, tvrdnje tu ioca su neosnovane, jer osporena presuda sadr i povrede 
odredaba krivi nog postupka predvi enih u lanu 384 par. 2. pod par. 2.1 iz ZKPK-a, je u 
injeni nom opisu koji je predstavjen u dispozitivu osporene presude, ali i u optu nici se 

konstatuje injenica da krivi no delo ima sve karakteristike koje ine postojanje krivi nog 
dela predvi enog lanom 409 par. 5, u vezi sa par. 1 iz KZRK-a, kako tu ilac pravedno tvrdi. 
Budu i da su o te ena lica – ometavana u vr enju slu bene du nosti, a da su pitanju policajci 
u obavljanju slu bene du nosti - primene sudskog naloga - pronala enje odbeglog, M. A, 
odlaze ka njegovoj ku i u selu Belance, kako bi ga uhapsiti ali okrivljeni, kako bi ih spre io, 
odlazi iz svoje ku e i dolazi do ku e odbeglog M., blokira ulazna vrata ku e i ne dozvolja-
va policiji ulazak, sve dok odbeglo lice, iskoristiv i priliku, nije pobeglo od ku e. Time se 
potvr uje i injenica da su policajci, kao zvani nici ometeni u vr enju slu bene du nosti, jer 
je delovanje optu enog bilo usmereno na spre avanje konkretne akcije policijskih slu be-
nika - hap enje odbeglog M. Iz ovih razloga, Apelacioni sud zaklju uje da prekvalifikacija 
krivi nog dela od strane prvostepenog suda, sa obrazlo enjem da se niti na osnovu dokaza, 
niti iz samog opisa u dispozitivu, pravna kvalifikacija krivi nog dela za ometanje slu benih 
lica u obavljanju slu bene du nosti predvi eno lanom 409 par. 5 iz KZRK-a ne odgovara 
njegovoj pravnoj kvalifikaciji, zato je obavljena prekvalifikacija krivi nog dela iz paragrafa 5 
u paragraf 1 iz lana 409 iz KZRK-a, za Apelacioni sud je neprihvatljivo, jer nije u skladu sa 
zakonom i zbog toga je obavljena prekvalifikacija kao u dipozitivu ove presude, jer u ovom 
slu aju krivi ni zakon nije pravilno primenjen.

Razmatraju i pitanje u vezi sa odlukom o kazni, u albi tu ioca se navodi da prvostepeni sud 
optu enom nije izrekao zaslu enu kaznu na osnovu zakona. Olak avaju e okolnosti, bilo 
kave da su one, u ovom slu aju ni na koji na in se ne mogu smatrati kao jednako va ne kao 
i ubla avanje uticaja na ovom nivou predvi ene kazne. Sud je naveo olak avaju e okolnosti, 
za koje nije dao nikakvo opravdanje i obrazlo enje, to zna i da se u ovom slu aju, ote a-
vaju e okolnosti ne ocenjuju uop te, ve  se samo pominje dru tvena opasnost zu odnosu na 
slu benike kao da je sud procenio i stepen krivi ne odgovornosti optu enog, onda je injen-
ica da je pokazao odlu nost u izvr enju krivi nog dela, da je po inilac i drugih prethodnih 
krivi nih dela, da je to krivi no delo po injeno protiv zvani nika koji su sprovodili sudski 
nalog, optu enom je obavezno trebalo izre i kaznu efektivnog zatvora, koja e biti u srazmeri 
sa stepenom krivi ne odgovornosti, dru tvene opasnosti, na inom na koji je izvr eno krivi -
no delo, njegova kriminalna pro lost i teta prouzrokovana povre enima.

Prema oceni Apelacionog suda, navodi u albi tu ioca za izricanje efektivne kazne zatvora 
su osnovani. Sud prve instance, u skladu sa lanom 74. iz KZRK-a, je prona ao olak avaju e 
i ote avaju e okolnosti koje uti u na vrstu i koli inu kazne i tom prilikom kao olak avaju e 
okolnosti za optu enog uzeo u obzir injenicu da je redovno odgovarao na pozive da se 
pojavi pred sudom, da je bio korektan pred sudom, da se pokajao i obe ao da u budu nosti 
ne e po initi krivi na dela, da je hranitelj svoje porodice i otac troje dece i da nije prethodno 
osu ivan, a kao posebno olak avaju a okolnost je uzeta injenica da je priznao krivicu, kao 
ote avaju u okolnost sud je uzeo u obzir injenicu da dela ove vrste prijavljuju vrlo visoke 
brojke i predstavljaju dru tvenu pretnju i da je krivi no delo po injeno protiv slu benih lica 
u vr enju slu bene du nosti. 

Krivi ni kolegijum ovog suda procenjuje da olak avaju e i ote avaju e okolnosti koje su 
konstatovane od strane prvostepenog suda nisu ocenjene u dovoljnoj meri, u stvari, olak a-
vaju e okolnosti su precenjene, tako da izre ena kazna nije u skladu sa opasnosti od pov-
e ane dru tvene opasnosti ovog dela, a ovde to nije samo svrha kazne, kada uzmemo u obzir 
okolnosti navedene u albi tu ioca, pa je tako ovaj Sud osudio optu enog kao u dispozitivu 
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ove presude. Dakle, imaju i u vidu navedene injenice, to jest da se radi o krivi nom delu 
usmerenog protiv slu benih lica u vr enju slu bene du nosti, koji su sprovodili sudski nalog, 
posebno upornost optu enog da po ini krivi no delo i druge okolnosti pod kojima je izvr e-
no krivi no delo – kazna koju je ovaj sud odredio za optu enog je u srazmeri sa stepenom 
krivi ne odgovornosti optu enog kao po inioca, a intenzitet opasnosti ili povrede za ti ene 
vrednosti, naro ito u cilju prevencije kako op te tako i pojedina ne, ja anje morala dru tva, 
odgovornosti i discipline gra ana i da presuda dovede do toga da se po inioci uzdr e od 
vr enja krivi nih dela u budu nosti, da e ostvariti njegovu rehabilitaciju i da e uticati na 
uzdr avanje drugih ljudi od izvr enja krivi nih dela, samim tim izreknutom kaznom od strane 
suda e mo i da se ostvari svrha ka njavanja kao to je predvi eno lanom 41. iz KZRK-a. 

(Apelacioni sud Kosova, PA1. br. 134/2016, datuma 15.03.2016)

PA1. BR. 160/2016

Poni tenje presude prvostepenog suda zbog bitnih povreda krivi nog postupka predvi enih 
po lanu 384 par. 1 pod par. 1.12 iz KPK-a. 

Iz obrazlo enja

Osnovni sud Uro evac – ogranak u Ka aniku, je presudom P. br. 352/2013, datuma 25.11.2015, 
proglasio krivim optu enog G.D za krivi no delo ugro avanja javnog saobra aja predvi eno l-
anom 378 par. 8, u vezi sa paragrafom 6 iz ZKPK-a, za ta je osu en na 40 ( etrdeset) dana za-
tvora, u koju se obra unava vreme provedeno u pritvoru od dana 11.24.2015, 14:00, do datuma 
25.11.2015, u 11 00, dok je drugi deo, uz saglasnost optu enog, biti zamenjen nov anom kaznom, 
tako da je za svaki dan u pritvoru obra unato po 20 evra od nov ane kazne u iznosu od 780 
(sedam stotina i osamdeset evra), koji je du an da plati u 3 mesecne rate nakon pravnosna nosti 
presude. Optu eni je du an, da na ime tro kova krivi nog postupka, plati sudski pau al u iznosu 
od 100 evra, u roku od 15 dana od dana pravosna nosti presude. O te ena se za realizaciju imov-
insko-pravnih zahteva upu uje na redovan gra anski parni ni postupak.

Protiv ove presude optu eni je podneo albu, zbog pogre nog i nepotpuno utvr enog injeni nog 
stanja i povrede krivi nog zakona.

Uz podnesenu albu optu enog, presuda prvostepenog suda je osporena na osnovu gore pomenu-
tih navoda. Me utim, krivi ni kolegijum ovog suda, je po slu benoj du nosti, tako e razmotrio 
presudu u vezi sa povredama odredbi krivi nog postupka, u skladu sa lanom 394 par. 1 ta ka 
1.1 iz KZRK-a uz konstataciju da je presuda u delu odluke o kazni, nejasna i dvosmislena, jer 
prvostepeni sud zamenu kazne zatvorom obra unava u skladu sa lanom 46. par. 3 iz KZRK-a, i 
u tom smislu, ne daje nikakav razlog za to je kaznu zatvorom zamenio u nov anu kaznu, kao to 
je gore navedeno.

Prema oceni Apelacionog suda, osporena presuda je prekr ila relevantne zakonske odredbe prili-
kom izricanja kazne zatvorom u trajanju od 40 ( etrdeset) dana, pa zatim zamenjena nov anom 
kaznom u iznosu od 780 (sedam stotina i osamdeset) evra uz saglasnost optu enog, koju, kako 
sledi iz osporene presude, sud zamenjuje u skladu sa pravnim odredbama iz lana 46 par. 3 iz 
KZRK-a, to je u vezi sa regulisanjem zamene nov ane kazne u kaznu zatvora, obra unavaju i sa 
po 20 evra za svaki dan proveden u zatvoru. 

To zbog injenice da je zamena kazne zatvora sa nov anom kaznom regulisana odredbom iz lana 
47 iz KZRK-a, na osnovu kojeg sud mo e izre i kaznu zatvora u trajanju do est (6) meseci i is-
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tovremeno mo e odlu iti da se kazna zatvora zameni nov anom kaznom, uz saglasnost osu enog 
lica, to ne podrazumeva da kazna zatvorom mo e biti zamenjena obra unom od 20 evra za jedan 
dan proveden u zatvoru, u skladu sa odredbama lana 46. par. 3 iz KZRK-a. U skladu sa gore 
navedenom odredbom, u slu aju zamene zatvora sa nov anom kaznom, uz saglasnost osu enog 
lica, sud mo e da izrekne kaznu optu enom u skladu sa lanom 46 par. 1 iz KZRK-a (u okviru 
pravnog minimuma i maksimuma), u skladu sa op tim pravilima odmeravanja kazne, s obzirom 
na ote avaju e i olak avaju e okolnosti, te inu prekr aja, stepen odgovornosti optu enog u kriv-
i nom pravu, uvek uzimaju i u obzir ekonomsku situaciju i druge relevantne okolnosti, koje se 
odnose na izricanje i odmerivanje kazne. 

(Apelacioni sud Kosova, PA1- br. 160/2016, datuma 22.03.2016)

PA1. BR. 173/16

Prvna prekvalifikacija sau esni tva u dva (2) krivi na dela te ke kra e propisano l-
anom 327 paragraf 1, pod paragraf 1.1, u vezi sa lanom 31 iz K RK-a, kao krivi no 
delo sau esni tva te ke kra e u nastavku, predvi eno lanom 327 paragraf 1 pod para-
graf 1.1, u vezi sa lanom 31 a u vezi i sa lanom 81 iz K RK-a.

Povrede krivi nog zakona u vezi sa neobra unavanjem vremena provedenog u pritvoru 
prilikom izricanja kazne. Izricanje kazne ispod uspostavljenog minimuma. 

Iz obrazlo enja 

Osnovni sud Prizren, sa ta kom I i II iz dispozitiva presude P. br. 1779/2015, datuma 
09.11.2015, optu ene D. A i M. S proglasio krivim za sau esni tvo u dva krivi na dela te ke 
kra e propisano lanom 327 paragraf 1, pod paragraf 1.1, u vezi sa lanom 31 iz KZRK-a i 
osudio ih, svakog posebno za svako krivi no delo posebno, sa po 1 (jednom) godinom i dva 
(2) meseca zatvora i nov anom kaznom u iznosu od po 250 (dve stotine i pedeset) €. U skla-
du sa lanom 80 par. 1 i 2, ta ka 2.3 i 2.4 iz KZRK-a, optu enima, svakom posebno izrekao 
jedinstvenu kaznu od po 2 (dve) godine i 3 (tri) meseca zatvora i jednistvenu nov anu kaznu 
u iznosu od po 500 (pet stotina) €. Oboje su obavezni da na ime tro kova sudskog pau ala is-
plate iznose od po 20 €, u roku od 15 dana od datuma dobijanja pravosna ne presude. O te e-
ni, Centar porodi ne medicine u Przrenu i K.E, se za realizaciju svojih imovinsko-pravnih 
zahteva upu uju na redovan gra anski parni ni postupak. 

Protiv ove presude, branilac optu enog je u zakonskom roku podneo albu, po svim osnova-
ma za albu.

Apelacioni sud je, ispituju i osporenu presudu u pogledu tvrdnji iz podnesene albe, zaklju io 
da je prvostepeni sud povredio krivi ni zakon, to je vidljivo u podnesenoj albi, jer, prilikom 
odre ivanja kazne nije obra unato i vreme provedeno u pritvoru od datuma 11.10.2015 do 
datuma 11.11.2015 izre eno na osnovu odluke o odre ivanju pritvora Pp. br. 146/15 od dana 
12.10.2015 od Osnovnog suda u Prizrenu, i time nije sprovedena odredba lana 83. par. 1 iz 
KZRK-a, u kojem se navodi da se vreme provedeno u pritvoru, ku nom pritvoru i bilo koji 
period li ene slobode povezano sa krivi nim delom, obra unava u kaznu zatvora i nov anu 
kaznu. Isto tako, ocenjivanjem osporene presude po slu benoj du nosti, u skladu sa lanom 
394 iz ZKPK-a, u vezi povrede krivi nog zakona, ovaj Sud je zaklju io da su spisi predmeta 
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potvrdili da su dva krivi na dela te ke kra e po injena u istom danu i to datuma 11.10.2015, 
odnosno u kratkom vremenskom periodu; Krivi na dela su po injena namerno, sa namer-
om sticanja tu e pokretne imovine, ili sticanja neke druge nezakonite imovinske koristi; 
istim na inom delovanja i unutar jedne definisane teritorije; njihov pravni opis je isti dok je 
pravna kvalifikacija ovog krivi nog dela identi na. U ovoj situaciji, po mi ljenju ovog suda, 
ispunjene su sve zakonske odredbe da postupci optu enog, koji su uzeti u oba slu aja, mogu 
smatrati kao celina, ili kao nastavljen rad na jednom krivi nom delu, kao to je predvi eno 
lanom 327 par. 1 pod par. 1.1 u vezi sa lanom 31 i u vezi sa lanom 81 iz KZRK-a.

Apelacioni sud zaklju uje da su tvrdnje branioca optu enog o izricanju bla e kazna osno-
vane. Sud prve instance je ispravno i u potpunosti konstatovao sve olak avaju e i ote avaju e 
okolnosti protiv optu enog, ali krivi ni kolegijum ovog suda smatra da su olak avaju e okol-
nosti potcenjene, dok su ote avaju e okolnosti precenjene. Sud prve instance je pogre no 
ocenio kao ote avaju u okolnost protiv optu enih da su, istog dana po inili dva krivi na 
dela, pa su samim tim recedivisti u ovim krivi nim delima. Apelacioni sud konstatuje da jed-
na takva stvar nije odr iva, zbog injenice da se u ovom konkretnom slu aju radi o krivi nom 
delu te ke kra e u nastavku, i zbog toga to spisi predmeta nisu potvrdili nijedan konkretan 
dokaz da su optu eni progla en krivim i osu eni pravosna nom presudom, takve okolnosti 
se ne mogu smatrati kao ote avaju e prilikom merenja i odre ivanja kazne. Dakle, uzimaju i 
u obzir olak avaju e okolnosti navedene u albi branioca optu enog i da je optu eni mladog 
uzrasta, odnosno starosti 20 godina i uzimaju i u obzir prekvalifikaciju krivi nog dela kao u 
dispozitivu ove presude, jer se odlukom o promeni odluki prvostepenog suda optu eni stavlja 
u povoljnijem pravno krivi nom polo aju, jer se teretei za jedno krivi no delo umesto dva 
krivi na dela, ali i na osnovu drugih tvrdnji iz albe branilaca i okolnosti ovog slu aja, ovaj 
sud je preina io osporenu presudu u vezi sa odlukom o kazni, s obzirom da postoji prostor 
da se nametne bla a kazna, od one koje je izrekao prvostepeni sud, tako da, s obzirom na 
posebno olak avaju e okolnosti u vidu priznanja krivice od strane optu enog, ovaj krivi ni 
kolegijum, u skladu sa lanom 75 iz KZRK-a izri e optu enima kazne ispod zakonskog 
minimuma za ovo delo, sa uverenjem da e se ak i sa ovom kaznom mo i da se postigne 
svrha ka njavanja kao to su one u skladu sa intenzitetom dru tvene opasnosti krivi nog dela 
i stepenom krivi ne odgovornosti optu enih kao po inioca, ove kazne bi trebalo da poslu e 
op toj prevenciji, posebno one pojedina ne, ja anje dru tvenog morala kao i odgovornosti i 
discipline gra ana, ostvaruju i uticaj na izvr ioce ovog dela da u budu nosti ne ponavljaju 
krivi na dela i budu rehabilitovani, ali i na uzdr avanje drugih lica od vr enja krivi nih dela. 
Ovaj sud smatra da e nametnutim kaznama optu enima mo i da se ostvari svrha ka njavan-
ja propisana odredbama lana 41 iz KZRK-a.

(Apelacioni sud Kosova, PA1. br. 173/2016, datuma 24.05.2016)
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PA1. BR. 1502/2015

Pravna prekvalifikacija krivi nog dela u skladu sa krivi nim zakonom. 
Progla avanje krivim optu enog L. D. za krivi no delo ugro avanja javnog saobra a-
ja u skladu sa lanom 378, par. 9 iz K RK-a, prvostepeni sud nije pravilno primenio 
krivi ni zakon, jer je krivi no delo trebalo okvalifikovati kao krivi no delo ugro avanja 
javnog saobra aja predvi eno lanom 378 par. 9, u vezi sa par. 6 i 1 iz K RK-a. 
Poo travanje kazne od kazne zatvorom u trajanju od 2 godine u kaznu zatvorom u 
trajanju od 3 godine.
Iz obrazlo enja 

Presudom Osnovnog suda u Pri tini, P. br. 3104/15, datuma 28.10.2015 optu eni L. D, je progla en 
krivim za krivi no delo ugro avanja javnog saobra aja predvi eno lanom 378 par. 9 iz KZRK-a 
i osudio ga na 2 (dve) godine zatvora, u koju e se obra unati i vreme provedeno u pritvoru od 
dana 09.20.2015 do dana 10.08.2015 i koju e po eti da slu i 15 dana nakon dobijanja kona ne 
presude. Optu eni je obavezan da plati tro kove krivi nog postupka, saobra ajnu ekspertizu u 
iznosu od 40.88 €, dok na ime sudskog pau ala iznos od 50 €, u roku od 15 dana od dana dobijanja 
pravnosna ne presude. O te ena strana se za realizaciju svojih imovinsko-pravnih zahteva upu u-
je na redovan gra anski parni ni postupak.

Apelacioni sud Kosova, postupaju i u albenom postupku, donosi odluku: Uz odobrenje albe 
tu ioca iz Osnovnog tu ila tva u Pri tini, kao i po slu benoj du nosti menja se presuda Osnovnog 
suda u Pri tini P. br. 3104/15 od datuma 10.28.2015, kada je u pitanju pravna kvalifikacija kriv-
i nog dela i odluka o kazni, tako da se radnje i postupci optu enog opisani u dispozitivu osporene 
presude, prekvalifikuju kao krivi no delo ugro avanje javnog saobra aja, lan 378 paragraf 9 
povezano sa paragrafom 6 i 1 iz KZRK-a i za prekvalifikovano krivi no delo, optu enom L. D. je 
izre ena kazna zatvorom u trajanju od 3 (tri) godine. U kaznu optu enom je obra unato i vreme 
provedeno u pritvoru od dana 09.02.2015 do dana 10.09.2015. U svojim drugim delovima, presu-
da ostaje nepromenjena“.

alba branioca optu enog je odbijena kao neosnovana.
Iako na presudu prvostepenog suda nije podneta alba zbog povrede odredaba krivi nog postup-
ka, Apelacioni sud je ipak razmotrio po slu benoj du nosti, i u tom smislu, u skladu sa lanom 
394 iz ZKP utvrdio da nije bilo bitnih povreda odredbi krivi nog postupka, koje bi uslovile njeno 
poni tenje.

Istovremeno, razmatraju i po du nosti presudu prvostepenog suda u vezi sa povredama krivi nog 
zakona, ovaj sud smatra da je krivi ni zakon pogre no sproveden kada je optu eni progla en 
krivim za krivi no delo ugro avanja javnog saobra aja, predvi eno lanom 378, paragraf 9 iz 
KZRK-a. To pre svega jer, kao to proizilazi iz spisa predmeta i dispozitiva osporene presude, op-
tu eni je po inio krivi no delo iz nehata, a samim tim njegovi postupci ispunjavaju osnovne ele-
mente krivi nog dela ugro avanja javnog saobra aja predvi eno lanom 378 paragraf 9, u vezi sa 
paragrafom 6 i 1 iz KZRK-a a ne samo one iz krivi nog dela samo na osnovu paragrafa 9 iz ovog 
lana, zbog ega je bilo potrebno promeniti pravnu kvalifikaciju u skladu sa krivi nim zakonom.
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Prema proceni ovog suda, tvrdnje iz albe tu iloca za o triju kaznu protiv optu enog su osnovane, 
dok su tvrdnje od strane njegovog branioca za izricanje bla e kazne neosnovane. Prvostepeni 
sud je propisno konstatovao olak avaju e okolnosti koje su na strani optu enog, ali, one su po 
mi ljenju ovog suda, precenjene. Stoga, uzimaju i u obzir sve okolnosti u ovom predmetu - da je 
optu eni po inio ovo krivi no delo ne pode avanjem brzine kretanja uslovima i stanju puta, da je 
vozio br e od dozvoljene brzine (br e od 50 km/s), da je pritom udario o te enog koji se kretao 
u svojoj dozvoljenoj traci na levoj strani u parku Grmija (mesto koje je namenjeno za etanje i 
rekreaciju) i jedini je i primarno odgovoran za uzrok nesre e, u skladu sa procenom ovog suda, 
sve to zajedno ini njegovu krivi nu odgovornost ve om nego to je procenjeno od strane prvoste-
penog suda, a samim tim i optu enom je izre ena ve a kazna zatvorom kao u dispozitivu presude, 
sa uverenjem da je to u skladu sa stepenom njegove krivi ne odgovornosti, kao izvr ioca, i inten-
zitetom opasnosti ili povrede za ti ene vrednosti a naro ito u cilju op te i pojedina ne prevencije 
i da e ovom kaznom biti postignut njen cilj kao to je predvi eno u lanu 41 iz KZRK-a.

(Apelacioni sud Kosova, PA1. br. 1502/15, datuma 28.10.2015)
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judical practice in civil law

real right 

AC-NO. 1928/2012

The release and delivery of the basement will be rejected if the plaintiff did not possess 
it at all, while the defendant is in possession of the basement for more than 20 years 
under the agreement with other residents.

From justification
 
The plaintiff demanded that the defendant be forced to vacate from people and objects and 
deliver the basement, which which was provided for use together with the apartment under 
contract no. 1193/11245 dated 19.07.1983.

The Court of first degree found that the petition is not grounded, because the plaintiff did 
never have under possession the contested basement, which is given in possession under the 
agreement reached between the residents, more precisely, the defendant owns it for more 
than 20 years in accordance with Article 104, in conjunction with Article 108 of the Law on 
Property and other Real Rights. 
 
Kosovo Court of Appeal in Pristina, in the appellate procedure has dismissed the appeal of 
the plaintiff, finding that the first degree court has determined correctly and completely the 
factual situation on the basis of which has applied the provisions of contested procedure and 
the substantive law when it founded that the petition is not grounded.

The Supreme Court rejected the revision as not grounded, finding that Article 37 of 
the LMTHPJ prescribes that the owner may require the holder recovery of the individu-
ally determined object, but he must prove that the object whose return he/she requests 
has the right of ownership and that the object is in actual possession of the defendant. 
At the specific case the plaintiff has not proven that he/she is the owner, but that he/she is the 
user of the apartment and the basement. The plaintiff himself has admitted that he/she never 
lived in the apartment and she/she never used the basement, therefore, under Article 29 par. 
1 in conjunction with Article 7 of the Law on Housing Relations, which stipulates that, if the 
holder has ceased usage, then he/she was obliged to inform the provider of the basement and 
agree with the manner of use of basement during his absence.

(Kosovo Court of Appeal, Pristina, AC-no. 1928/2012, dated 04.12.2013)
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labor contest
AC- NO. 4098/2013

Payment based on the work done, calculating 0.5% for the work experience, does not 
belong to the plaintiff, if the plaintiff signed the annex contract, based on which he/she 
agrees to the gross monthly salary of 2,700 €, including all the other benefits.

From Justification

Plaintiff requested from the defendant to pay the obligation in the amount of 23,490€, based 
on the previous work done, calculating 0, 5% per year worked on monthly base salary for the 
period of 01.01.2006 until 31.12.2010, with a legal interest.

It has not been contested that the plaintiff was in a working relationship with the defendant, 
and signed an annex to the contract, which specified the gross salary for the plaintiff to be 
2,700 €, including all other benefits, that is the working experience of 0, 5% as well.

The Court of the first degree refused the indictment as not grounded, throught the justification 
that the plaintiff after signing the annex to the contract on 01.01.2006, has agreed with the 
gross monthly salary of 2,700€. Within the annex contract on the work all other benefits have 
been included within the gross salary, which means the 0, 5% of the working experience per 
year as well, and after its signing, the defendant had no legal obligations toward the plaintiff.

The Kosovo Court of Appeal, acting upon the complaint procedure, accepted as legal and 
righteous the legal statement and factual conclusion brought by the first degree court, there-
fore has rejected the complaint of the plaintiff.

The Supreme Court of Kosovo has rejected the revision as not grounded, concluding that 
the indictment of the plaintiff had no legal grounds, since by signing the annex contract the 
plaintiff accepted the change of the main contract and the salary determined at the annex 
contract, which included all other expenses, received earlier in the form of incentives, travel 
expenditures, bonuses, were now included at the gross salary.

(Kosovo Court of Appeal, Pristina, AC-no. 4098/2013, dated 03.02.2015)

labor contest

AC-NO. 4620/2012

The employee is entitled to the personal income if he/she returned to work on a final 
judgement by the court.

From justification

The plaintiff demanded compensation of personal income to the disputed time since he/she 
returned to work with the final judgment of the Municipal Court.
The Court of first degree found that the claim is grounded, because it relies on Article 104 of 



9

the Law on Labour and Article 154 of the LOR, and therefore has approved in full the claim 
of the plaintiff, by determining the amount of compensation under the labor contract between 
the plaintiff and the defendant. 

The Kosovo Court of Appeal, Pristina, acting in appellate procedure, has fully accepted as fair 
and legitimate legal position of the first degree court, rejecting the appeal of the deendant and 
reaffirmed the judgment of the first degree court. 

The Supreme Court rejected the revision, finding that the legal conditions provided by article 
154 of LOR have been met for the plaintiff to be compensated his/her salaries for the period 
while he/she has been illegally removed from his/her post. The Supreme Court found that basis 
for the compensation is the final judgment, but right amount is determined on the basis of the 
signed employment contract signed by the the defendant itself, which did not contest that at all. 
(Kosovo Court of Appeal, Pristina, AC-no. 4620/2012, dated 07.03.2014)

law on obilgational relationships
AC-NO. 4544/2012

Compensation pain caused by the death of her husband, respectively father, and the 
construction of grave stone and funeral expenses 

From justification 

Plaintiff has requested the compensation of the damage caused by the pain from the death 
of her husband, respectively father, and for the construction of the grave stone and funeral 
expenses.
 
The first degree court has partially approved the claim of the plaintiffs and forced the defen-
dant to compensate the plaintiffs for the damage by suffered pain for the death of her husband, 
respectively their father, of 3,500€ and precisely: construction of the grave stone in the amount 
of 1,000€ and funeral expenses at the amount of 1,500€, with interest rate as per regulations of 
3.5%, calculated from the date 26.04.2012 until the final payment. 

Kosovo Court of Appeal dismissed the complaint regarding the proceedings costs and verified 
this part of the court decision, while in regrad to the compensation of the damaged by the 
pain caused of the and has confirmed this part of the judgment of the court of first instance, as 
regards compensation for the pain it has changed it so that the plaintiffs receive the amount of 
6,000€, while the grave stone expenses were accepted at the amount of 1,000€ and the funeral 
expenses at the amount of 1,500€, with interest paid by domestic banks for savings deposits 
with maturity over 1 year, with no particular destination, starting from the day of the first de-
gree court verdict until the final payment. 

The Supreme Court has accepted as grounded the legal position of the first degree court re-
garding the acceptance as grounded of the claim related to the compensation amount for the 
caused pain, stating that this is done in oreder to allievate the pain, and supporting as righteous 
the verdict brought by the second degree court as per Article 195.1 LCP to increase all these 
amount as in the provision of its judgment. 

(Kosovo Court of Appeal, Pristina, AC-no. 4544/2012. dated 21.05.2014)
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labor contest
When the personal income for the disputed period is realized, then we are not dealing 
with lost profit, therefore there is no legal basis to claim compensation for lost profit, 
as there is no basis to realize the salary at the clinic financed by the parallel system of 
the Republic of Serbia in Kosovo, because in this situation we are not dealing with lost 
profit either.

From Justification

The plaintiff has demanded to force the defendant to return her to work and compensate her 
personal income for the contested period, with interest.

The first degree courts has rejected the plaintiff’s indictment.

Kosovo Court of Appeal in Pristina has refused the complaint by the plaintiff and has verified 
the verdict brought by the first degree court, assessing that the plaintiff does not have the rigt 
to the personal income for the contested period, since during this period she earned income 
as a nurse in the village of Grace, and she continues to do that.

The Supreme Court rejected the revision, finding that the plaintiff during the disputed period 
realized personal income and therefore there is no lost profit because she is not entitled to 
the personal income as a garanteed constitutional category, since she realized them at the 
clinic in the Grace village, which is funded by the parallel system of the Republic of Serbia 
in Kosovo, so there was no lost profit in this case.

(Kosovo Court of Appeal, Pristina, AC-568/2013, dated 09.12.2014)

decided on its merits by the court judgment which  
replaces the act of the competent body 

A.A-NO. 315/2015

Article 67 of the Law on Administrative Conflicts

If at an administrative conflict the courts has already cancelled the administrative act 
of the defendant and the administrative body issues another administrative act con-
tradicting the court’s remarks related to the procedure, while the plaintiff files a new 
indictment, the court will cancel the actin question and as a rule will decide itself for the 
case through indictment. Such an indictment replaces the act of the competent body. 

As per paragraph two of this article, in such cases the court notifies the body which 
supervises the defendant body.

From justification

The plaintiff filed an indictment against the defendant for cancelling of the administrative act 
of the defendant body. First degree court holds the main proceeding and after administering 
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the facts as in the indictement justification approves the plaintiff’s indictment and cancels the 
decision of the accused body, while the case is returned to the accused body for reviewing 
and re-decision. 

Against this indictement the plaintiff has filed a complaint, in which he contests its legacy, 
due to the wrong applying of the material right, essential violation of the administrative acts 
and wrong verification of factual state. In the complaint’s justification, among others, it is 
stated that the first degree court, with the contested indictment, cancelled again the decision 
of the defendant body, just like the first time, when the indictement for the same case was 
cancelled; that the first degree court was supposed to decide based on the merit as per the 
article 67 të LAC, because it filed a new indictement against the defendant and not to decide 
to return again the case to the defendant body for review. 

The case shows that the defandant, by its decision no. 00/00.00, dated 15.10.2012, has dis-
missed as not grounded the complainant’s appeal A.S., and has upheld the decision of the 
Disciplinary Committee for the senior management positions of the Republic of Kosovo 
Government, no. 000/0 dated 06.08.2012. Basic Court of Prishtina, regarding the plaintiff’s 
claim, through the decision A no. 000/00 dated 24.01.2014, approves the claim of the plaintiff 
A.S. and anulls aforementioned the defendant body KPMSHKC decision, while returns the 
case to the latter for review, because its decision had mistakes due to wich its legacy could 
not be assesed and because the factual state was not verified , therefore obliges the body to 
act upon the observations and findings of the court in accordance with Article 65 of the LAC. 

KPMSHCK by its decision A no. 0000/00 dated 02.05.2014, deciding on remand procedure 
by the judgment of first instance, which had canceled its previous decision, again rejected 
the plaintiff’s complaint as not grounded - complainant A.S., the disciplinary Committee’s 
decision on senior management positions, no. prot. 000/0 dated 06.08.2012 remains valid, 
dismissing his complaint as inadmissible, no. 00/0000/0000 dated 17.08.2012, filed against 
the decision of the employer - the Ministry of Infrastructure, nr. 0000/12 dated 14.08.2012. 

Against the decision of the defendant, the claimant carries new indictment and supplemen-
tation (expansion) on a lawsuit filed on 25.06.2016. The Court of first instance, now with a 
responding decision by the plaintiff again approves its decision as grounded and anulls the 
decision of the defendant body no. 0000/0000 dated 02.05.2014, due to substantial deficien-
cies referred to in Articles 84, 85 and 86 of the LAP and failure to establish the factual situ-
ation, due to which its legacy is questioned, the case is returned to the defendant for review 
and reconsideration. 

As per the state of such a matter, the College of the Court of Appeal, examining the appealed 
judgment of the first instance court, claims and other documents of the case, found that the 
appealed judgment is in violation with the provisions of Article 43.3 and 67 of the LAC, as 
the court of first instance should, on the legal review, manage evidence and decide on the 
merits because the defendant, after the cancellation of its decision by the first instance court, 
in the same administrative conflict again issued an administrative act contrary to the legal 
provisions of the LAP, without the factual situation and in contradiction with the views and 
legal observations by the court, so the court of first instance, as a rule, should have settled the 
matter itself by a decision which replaces the decision of the competent body, after verifying 
the factual state itself or through the other body, and according to the verified state, to bring 
a decision based on merits and not decide as per the responsive indictment.
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These were the reasons why the the Court of Appeal collegium has annulled the complaint 
(responsive indictement) based on the article 195.1 c) të LAP, while the case returned to the 
first instance court for review and re-decision to proceed further as per article 43 and 67 of 
the LAC and depending on factual state verification, to solve the case by a righteous decision 
based on proves and the law. 

The first instance court, after solving the case based on merits, must act upon article 67 para-
graph of the LAC and inform the competent body to exercise the supervision of the admin-
istrative administrative body.

(Kosovo Court of Appeal, Pristina, A.A-no. 315/2015, dated 21.03.2016)

A.A-NO. 18/2015 

Dated 09.03.2015

acquisition of citizenship of kosovo
Based on the Law of Kosovo Citinzenship the ways of acquisition and losing of the Re-
public of Kosovo Citinzenship and other related issues in regard to Republic of Kosovo 
Citizenship.

By article 10 of the Law on Kosovo Citinzenship the conditions for acquisition of the 
Republic of Kosovo Citinzenship are foreseen as follows: adulthood, the regular stay in 
the Republic of Kosovo for 5 years with valid residence permit, respect of the legal and 
constitutional system, integration into Kosovo society, the possession of sufficient funds, 
the fulfillment of all financial obligations of the state and the knowledge of any of the 
official languages   of Kosovo ect., determined by the other paragraphs of this article.
 
 From Justification 

The plaintiff has filed an accusation against the defendant Ministry of Internal Affairs (MIA) 
– Commission for the review of the complaints related to citinzeship, with subject to cancel 
the administratie body act on acquisition of citinzenship by natyralisation. First Instance 
Court, with the attacked indictment has refused the decision as not grounded and verified 
the decision of the Commission for complaints related to citinzenship of the MIA, no. 07/00, 
dated 06.04.2011, in which the plaintiff was rejected the complaint on gaining of Kosovo 
citinzenship set forth against the first instance decision of the Commission for Complaints 
dated 00.07.2010.

Against this indictement the authorized person by the plaintiff, lawyer F.Y., has exercised a 
complaint through which he contests its legacy, due to the violation of basic procedure rules, 
wrong and only partial verification of the factual state, wrong application of the material 
right, with a proposal that it must be approve as grounded, the attacked indictement to be 
cancelled and the case to be returned to the first instance court for re-decision or change the 
indictement in order to approve fully the plaintiff’s claim-request.
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The Collegium of this court, considering such state of the matter, accepted entirely as righ-
teus and legal such a legal conclusion of the first instance collegium, since with the refusal 
of the plaintiff’s complaint, all the procedural and material procedures have been applied 
correctly. Same as the Basic court, the Court of Appeal found that as per article 5 and article 
10 of the Law on Kosovo Citizenship, no. 03/L-034 and te Law on Amendements and sup-
plements for Citizenship no. 04/L-059, it has been verified completely that the plaintiff does 
not fulfill legal conditions for gaining the right to Kosovo Citizenship through natyralisation, 
since it has been proved by relevant facts that he was given a regular stay permit by Republic 
of Kosovo competent institutions, for the last five years , as foreseen in the article 10.1 (b) of 
the Law on Kosovo Citizenship, therefore based on this the plaintiff’s complaint has been re-
jected through the decision of the competent institutions aforementioned of MIA and through 
court procedure of the first instance court.

Claims of the plaintiff that “in Kosovo he stayed since 2002, but could not be present, be-
cause he respected his obligations and has been loyal to the state”, then the pretends towards 
organizing the court session with parties being absent as well as other pretends, the collegium 
refused and as not grounded because the plaintiff did not offer any proof which would prove 
that the indictement was un-righteous and not legal; as well, it was not proven that , as he 
pretends, he stayed in the Republic of Kosovo for five years with a regular permit, as foreseen 
by the law. The collegium found that plaintiff’s representative participated at the preparatory 
review session on 10.10.2014, held at the first instance court, however he proposed that the 
session is postponement in order to provide proofs that he stayed for five years in the Repub-
lic of Kosovo in the row, which proposal was approved by a decision issued, which he signed 
while the date for following session was set to be 05.11.2014, and was communicated to him 
verbally, informing him that this will be considered as an invitation, while the defendant will 
be invited through a written invitation. The plaintiff did not participate at this session and he 
did not justify his absence. The first instance court, rightfully and according to the law, held 
the session on 05.11.2014 without the presence of the parties, where it did administer the 
proofs as foreseen in article 41 of the LAC, because the parties were invited as per the regular 
way and in this matter the claims are found not grounded.

Based on this state of facts, the court of Appeal assesses that the first instance court acted by 
applying the legal articles of the LAC and LAP as well as the Law on the Kosovo Citizen-
ship and applied rightfully the material right, while the decision is clear, understandable and 
contains enough justifications for the decidive facts related to the rejection of the claim and 
certification of appropriate judgment of the Ministry of Internal Affairs, since based on the 
the indictment could not be questioned the claim of the plaintiff was rejected as not grounded 
while the indictement is considered rightful and based on the law. 

(Kosovo Court of Appeal in Pristina, A.A-no. 18/2015, dated 09.03.2015)
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 A.A-NO. 135/2014

termination of illegal activity of research and use of  
the mines and minerals in the republic of kosovo

Article 2 of the Law no. 03/L-163, on Mines and Minerals regulates the field of action 
of this law as well as applies to all activities which include research, use and/or enriche-
ment of the mineral substances in the Republic of Kosovo.
 
Article 70 regulates the illegal activities of research and use and special activities as well 
as measures against actors of these activities of research or use which are persons with 
no permits or liscence from ICMM.

As per the article 70.3 of the same Law it is foreseen that if persons or their employer (if 
they have an employer), do not possess a permit or liscence from ICMM, the police of-
ficers will arrest them, in order to later determine administrative fees sanctioned as per 
the article 79 paragraph 2 of this Law and criminal penalties as per the article 80 of the 
same Law. Besides the above, the inspector will confiscate all the working equipment as 
well as the minerals found at the place when the case happened. 

From justification

The plaintiff has filed a suit on administrative conflict against the defendant, on the sub-
ject of annulment of the administrative act – ICMM decision – Commission for complaints, 
K.A-no. 000/12, dated 04.2012, which rejects the complaint with a protocol no. 000, dated 
20.01.2012, submitted against the decision of ICMM for the termination of illegal activities 
of research for minerals and confiscation of working tools as well as minerals, no. 000/2012, 
dated 13.01.2012, because on 13.01.2012, at the place called ”Arban”, in Prizren, a truck of 
“Mercedes” model illegally was transporting 10 m3 gravel and therefore this illegal activity 
was terminated, by confiscating the truck and the gravel at the amount of 10 m3, based on the 
article 70 paragraph 3 of the Law on Mines and Minerals.

Gin the case of plaintiff’s filed suit, the first instance court, after he session of public review 
and proceedings of the parties and after administering the relevant facts, on the attacked 
claim refused it as not grounded the plaintiff’s indictement to annul the defendant KPMM, 
no. 000/12, dated 02.04.2012, on the justification that the plaintiff without a valid liscence, 
with the above described transporting vehicle, has exercised mineral operations, while trans-
porting gravel in contradiction with the article 70 paragraph 1 and 3 of the Law on Mines and 
Minerals, no. 03/L-136.

Against this indictment, the plaintiff’s representative, lawyer F.G. has exercised a complaint 
within the legal deadline, contesting the attacked indictement due to the violation of law and 
wrongful applying of the material right; at the complaints justification he pretends among 
other, that the plaintiff has exercised legal activity as a transporter based on the certificate of 
business, that on the critical day he was transporting gravel for personal needs and that he 
purchased it from “Dili Comerce” in Landovica, that the plaintiff has not researched and did 
not operate illegally with the gravel, that the confiscation of the truck was illegal and arbitrary 
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and that the ownership over things is protected by law and constitution therefore proposes 
that the court of the second instance approves the claim and annuls the decision of the first 
instance court.

The defendant – The Independent Commission for Mines and Minerals in Pristina, in the 
response to the plaintiff’s complaint stood by the justifications given at the contested in-
dictement KA no. 901/12, dated 02.04.2012, contesting the complaint as not grounded and 
proposes for it to be rejected, while the indictement of the first instance to be verified.

Collegium of the Court of Appeal, starting from the state of the matter, accepted in its whole 
the indictement of the first instance court as just and as per the law, because as per collegi-
um’s assessment, enough proof have been administered for the just and as per merit solving 
of the case, which verify that the plaintiff, as an illegal operator, has used the minerals and 
was caught transporting them illegally in the “Arbana” neighborhood in Prizren, completing 
through this the act foreseen in the article 70 of the Law on Mines and Minerals, by the article 
70.3 which foresees, besides administrative penalties the criminal penalty, the confiscation of 
the woring tools and the minerals found at the place of crime, therefore the statements made 
at the submitted claim that “the confiscation of the vehicle from the ICMM is illegal and un-
just” do not stand since this issues is regulated by law by the articles mentioned above, and 
are the base of administrative act as well as the decision of the first instance court.

The decision of the first instance court and the decision made by the defendant considers that 
the stoping and identifying, by the inspectors and the police, of the truck driver transporting 
gravel did not possess necessary documentation (liscence or permit issues by ICMM) for the 
use and transportation of the mineral subject to this case, with which was to be proven that 
the operation was not illegal as pretendended at the submitted complaint.

The collegium also found that the judgment of first instance is not in violation of the provi-
sions of the Law on Administrative Conflicts, which the court finds ex officio in accordance 
with Article 49 of LAC and Article 194 of the Law on Civil Procedure or violations the plain-
tiff claims because the procedure at the first instance court has been developed as required 
by the law. 

Given this state of facts, this court concluded that at this administrative case it has been justly 
verified the factual state which presents that the law has not been violated at the detriment 
of the plaintiff, therefore the statements presented at complaint were not approved, assessing 
that the saem do not effect the verification of a different state from the one verified by the 
administrative institution.

Based on this and supporting the article 46, paragraph 2 and 49 of the LAC and the article 200 
of the Law on contested Procedure the decision was brought as per the clause of this verdict.

(Verdict of the Court of Appeal in Pristina, A.A-no. 135/2014, dated 13.06.2014)
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A.A-NO. 481/2014

filing of the suit to an incompetent institution and arrival 
in court after the deadline for the filing of the suit

Article 28 paragraph 2 of the Law on Administrative Conflict 

In these cases, as per the article, if the plaintiff files the suit within the deadline for 
submission, but due to different objective or subjective reasons, for example when the 
suit is delivered though the mails postage by recommande or is delivered or addressed 
wrongly to another institution and when it is proven with facts that it was admitted by 
the incompetent institution within the deadline of 30 days , while it does not arrive to 
court within the deadline of 30 days, it will be considered that it has been filed on time, if 
the submission was as a result of lack of knowledge or evident mistake by the submitter. 

From the justification

The plaintiff has filed a suit against the defenedant for the cancellation of its decision, by 
addressing it correctly, as per legal advise, Basic Court in Pristina, but as a consequence of 
its laicism and the change of the complaining procedures by transferring of competencies to 
Independent Board for Reviews (IBR) to the court, the plaintiff delieverd his suit to the IBR. 
IBR registeres the suit by stamping it and then sends it to the competenet first instance court 
to act as per plaintiff’s suit. 
 
Basic Court in Pristina – Departament of Administrative Issues, deciding out of session about 
the complaint (suit) of the plaintiff, by a contested decision rejected the plaintiff’s suit, in 
which he was requiring the annulling of the decision brought by the Kosovo Customs in Pris-
tina, no. 05.2.1/000, dated 14.12.2012, as exercised after the legal deadline of 30 days. 

Against this decision the plaintiff, through the lawyer XH.R. he filed a complaint within the 
legal deadline, in which he rejects the its legacy due to the wrong verification of the state of 
the facts, stating among other things that defenedant’s decision he received on 14.12.2014 
and he filed a complaint against it in the Basic Court - Department for Administrative Issues, 
which was sent to Kosovo Customs on 20.12.2012, within the deadline of 30 days, that the 
plaintiff had made a mistake and instead of delivering the complaint to court he delievered it 
to the customs and even though not submitted at court within the deadline it was submkitted 
to customs and is considered to be submitted on time since we are dealing with an evident 
accidental mistake by the plaintiff. Due to above mentioned reasons, proposes to approve the 
claim as grounded, cancel the attacked complaint and return the case to the first instance court 
to bring a decision on it.

Based on the case files it results that the plaintiff has accepted on 14.12.2012 the indictement 
of the Kosovo Customs, 05.2.1/000, and dated 14.12.2012. As per legal advice, he was guided 
to exercise a complaint at the Fiscal Division – Administrative Department of the Basic Court 
in Pristina within the 30 days deadline, from the day of acceptance of the decision.

Plaintiff, acting as per the legal advise, within the legal deadline, respectively on 20.12.2012 
has exercised a complaint against the abovementioned decision of the Kosovo Customs, which 
he addressed to the Basci Court – Fiscal Division of the Administrative Department, but he 
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delivered it to the Independent Board for Reviews (please see the stamp of acceptance by the 
IBR, no. 05/D.K, no of pages 3, dated 20.12.2012).

IBR, according to the complementary act dated 28.01.2012, delivers as per competency to the 
Basic Court – Fiscal Division the complaint of the subject – plaintiff, submitted against the 
decision of the Kosovo customs, 05.2.1/000, and dated 14.12.2012.

Basic Court in Pristina, as per the protocol stamp dated 07.02.2013, accepted the complaint of 
the subject on this date, while on 24.10.2014 takes the decision no. 000/2013, which rejects the 
suit (complaint) of the plaintiff as exercised outside the legal deadline, on the justification that 
the decision of Kosovo Customs the plaintiff accepted it on 14.12.2012, while the complaint 
of the plaintiff, through IBR, arrived at the Basic Court on 07.02.2013, whle, as per article 3.1 
of the Law 04/L-102 on Amendement and Supplements of the Law on AAT, he had the right 
for within 30 days from the date of acceptance of the contested decision, to file a complaint at 
the Fiscal Division of the Basic Court, and the court can not accept the complaint as filed on 
time because it was supposed to be submitted at the court and not at IBR.

The collegium of the Court of Appeal in Pristina, taking into consideration this situation, does 
not accept the decision of the first instance court as just and legal because it wrongfully applied 
the Law on Administrative Conflict.

Therefore, the article 28.2 of LAC, forsees that if the suit (complaint) was not submitted to the 
court, but at another institution not competenet on the case, while it arrives at the court after 
the expiration of the deadline for suit filing, it will be considered that it was filed on time with-
in the deadline if the submission to this institution was done as a consequence of not knowing 
or the evident (unintentional) mistake by the person submitting it.

This case was regulated in accordance article 128.1 of the LAP, which is the applicable law on 
the procedure of the administrative conflict as well.

Therefore, collegium evaluates that in this case the suit (complaint) of the plaintiff, will be 
considered to have been submitted on time within deadline, because it was addressed to the 
first instance court, as it was advised legally by the attacked decision, but due to lack of 
knowledge – the subject was delivered to IBR (within the deadline). The lack of noledge of the 
complaining party was justified by the collegium due to the changes and amendments of the 
Law on KTA and the procedures, which foresees that complaints on Customs decision which 
beforehand were delivered to IBR should now on, since 01.12.2012 be delivered to the Fiscal 
Division – Administrative Department of the Basic Court in Pristina.

Based on this verified factual and legal state, the collegium, reviewing the complaint as well as 
the abovementioned articles approved the complaint of the plaintiff as approved, cancelled the 
decision of the first instance court with all the files and returned the case for review and re-de-
cision, because the complaint of the plaintiff, delivered 6 days after the date of receival of the 
Kosovo Customs decision, it is considered as filed within the deadline, evenothough it was de-
livered by mistake in IBR, which institution then with delay send it to the destination – Basic 
Court in Pristina, therefore as such is considered to have arrived to court within the deadline. 

(Kosovo Court of Appeal in Pristina, A.A-no. 481/2014, dated 10.04.2015)
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AC-NO. 3668/2015, Dated 25.04.2016

law on execution procedure no. 04/l-139 (republic 
 of kosovo gazzette no. 3, dated 31.01.2013, pristina)

Article 65 of LEP foresees the ending of the execution procedure. 

From justification 

Basic Court in Peja/ Pec, with the decision, Eda.no. 312/2009, dated 05.08.2015, has con-
cluded to withdraw the execution proposal of the creditor NN from Pristina against Debtor NN 
from Peja/ Pec, due to not providing the debtor’s address. 
Against this decision, the creditor PTK from Pristina has filed a complaint within the lega dead-
line, due to the essential violations of the execution procedures and wrongful application of the 
material right, proposing that the Court of Appeal, after reviewing the case files and the complain-
ing pretends of the creditor, to bring the decision to approve as grounded the complaint from the 
creditor and to annul as not based on law the decision brought by the Basic Court in Peja, Eda-no. 
312/2009, dated 05.08.2015, and the case to be returned for review. 
Review of the acceptability of complaint: The court firstly reviews whether the complaint is accept-
able based on whteher it is allowed, is it submitted within the deadline and is it complete.

The court of Appeal assesses that the attacked decision involves violations of the execution pro-
cedure, regulated by article 65 of this law, because the court in this specific case has allowed exe-
cution based on the data given on the proposals, without considering whethere prior to execution 
the proposal should amend or be corrected as per article 102 of the LCP, which sets that “when 
a submission is not clear and complete, as required by the paragraph 2 of the article 99, the court 
will call the person and instruct him to correct or complement the submission. In such a case, the 
court instructs the party on corrections and complements needed and sets a deadline of three days 
for the completion of the submission. If the submission completed within the set deadline and is 
submitted to the court within the deadline it is considers to be submitted on the initial submission 
date. It will be considered that the submission is withdrawn if it is not returned to the court within 
the set deadline, and if it is returned not corrected, respectively without being completed, the 
submission will be annulled”.

The first instance court, after determing the execution and delivery of the decision to debtor, start 
a new phase of the execution and undertook actions in order to notify the debtor, when the official 
person has tried to find the debtor and identify its wealth in order to confiscate it, therefore accord-
ing to the minutes dated 20.07.2015, has concluded that the debtor is unknown in this address.

The first instance court in this case by mistake has considered the proposal for execution of the 
creditor withdrawn, because after the first attempt, he was supposed to make the second attempt as 
required in the article 65 of LEP, when the execution would be suspended and more specifically:
 
• when the debtor or his/her wealth can not be found in order to notify or confiscation of 

their wealth within three (3) months, since the start up of the execution case, eventhough 
there have been made two (2) attempts of the execution body to find the person in order 
to notify or confiscate his/her wealth; 
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• When there has been an attempt of the execution body to apply the execution at least 
two (2), without any result from these actions; 

• When it is verified that the debtor’s address given at the proposal for execution is not 
correct, while the creditor can not prove infront of the execution the correctness of the 
address. 

The suspended procedure with conclusion can continue if the creditor within six (6) months 
presents new information regarding the suspended case, in contrary, the procedure is consid-
ered as closed.

AC-NO. 3241/2015 

allowance of execution based on the mortgage
Law no. 03/L-154 on ownership and other real rights (hereinafter reffered to as: LORR)

The article 136 of LORR is sactioned: “for a mortgage contract to be valid a written 
certificate is needed and it should include the following information: name and address 
of the pledger and the debtor in case the pledger is other than debtor...”. In the arti-
cle 162 of the same law it is determined: “Registration of the right to pledge without 
possession produces the effect by registering the notification of the pledge at the office 
of pledge registrations. A pledge is considered registered when the notification on the 
pledge arrives at the office for pledge registration office as per foreseen form and paying 
the necessary taxes.”

From justification 

Based on the case files it results that the creditor - Institucioni Financiar Jobankar “...”/ Non bank 
Financial Institution submitted a proposal of a private executor to allow the execution toward 
debtors to realize the request for money from the pledge, as per the agreement on the pledge. 
 
Supporting the proposal, the creditor attached the respective agreement, while the private exec-
utor allowed by an order the execution of this execution issue, which the debtor turned down.

First instance court has refused the turn down of the debtor as not grounded without any 
justifications on the debtor’s pretends regarding the turn down reasons.

Against this decision, the debtor has submitted a complaint within the foreseen legal dead-
line, stating that he does not know the borrower, and he never met him, that he does not have 
any knowledge of this debt, he did not sign any document regarding this debt, that he did not 
agree to any pledge, as it is stated at the execution proposal, while in the proposal contains 
another name as the debtor considering that it could be a mistake.

The court of the second instance assesses as not grounded as per the law the decision of the 
first instance court expressed at the attacked decision with a complaint because as it results 
from the case files, especially in the pledge agreement, it is not evident that legal requests of 
the article 136 of LORR have been fulfilled, because in the respective agreement the name 
and the address of the debtor considered as pledger have not been included, eventhough the 
pretended pledger is other person than the debtor.
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Therefore, in this case it results that the agreement does not contain the element detrmined in 
1.1 of the article 136 of LORR. In the case files there are no enough evidence that the notifi-
cation for the pretended pledge in this case has been registered at the respective register, as 
foreseen in the article 162 of LORR.

Based on these circumstances, the second instance court assesses that the private executor 
has given the order for execution without finding that the legal requirmenet have been ful-
filled for allowing the execution, while the first instance court did not give complete and clear 
reasons on all the facts which have been presented by the complaining party contradicting 
them, which at the first instance decision is done with faults, and because of them he can not 
be examined because it is involved in essential violations of the contested procedure foreseen 
as per article 182 paragraph 2 n) of LCP.

The first instance court while re-proceeding must organize a court session and assess whether 
the agreement on the pretended pledge as an execution document fulfills the legal require-
ments of the articles 136 and 162 of LORR, related to article 22.1.9 of LPP, therefore after the 
proceeding in accordance with the provisions of LPP the conditions legal and just decision 
making would be created for this execution case.

(Kosovo Court of Appeal, AC-no. 3241/2015, dated 04.05.2015)

AC-NO. 4365/2015 Dated 23.02.2016

law on contested procedure  
(“republic of kosovo gazzette” no. 38/2008),  

hereinafter reffered to as lcp

The paragraph 5 of the article 310 of LCK it is stated: “Against the decision on the 
temporary measure the complaint is not allowed. “ 

From the justification

The Basic court in Gjilan, with the decision, C.no. 747/2015, dated 21.10.2015, has decided 
as follows: 

“I. The proposal of the plaintif N.N. which requires the temporary measure against the defe-
nedant Municipality of Gjilan/ Gnjilane to terminate the admission and sigining a working 
relationship against the candidates MM and TT or if eventually this has been signed to be 
terminated until the final completion of the procedure, is rejected as not grounded. 
II: The plaintiff NN is obliged to pay to this court the amount of money of 25 EUR, for com-
piling the decision by this court”.

Against this decision the defendant’s representative lawyer DD, has filed a complaint, in 
which he requested that the attacked decision change and approve the proposal for determin-
ing the temporary measure or to annul it and the case be returned to first instance court for 
re-proceeding due to: essential violations of the contested procedure provisions and wrong 
verification of the factual state. 
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Review of the acceptability of the complaint: The collegium aforehand reviews whether the 
complaint is acceptable or not in relation to: is it acceptable, is it submitted within the dead-
line and is it complete. In the article 206.1 of LCP it is stated: “Against the first instance court 
decision the complaint is allowed if the law does not state otherwise”. The paragraph 5 të 
nenit 310 of LCP is stated:”Against the decision on temporary measure the complaint is not 
allowed.”

The collegium assesses that against the decision on the temporary measure of security, ap-
proving or rejecting, the complaint, as regular legal mean, is not allowed, because the para-
graph 5 of the article 310 of LCP states expressively that the complaint against such a com-
plaint is not allowed and as such, as per article 196 of LCP must be rejected. 

Therefore, in the cases where by the law it is determined that the against the respective de-
cision the right to complain is not granted, the first instance court is obliged to instruct the 
procedural parties and not, as at the case subject of the matter, instruct the parties on the right 
to complaint in contradiction with provision of the paragraph 5 of article 310 of LCP.
 
(Kosovo Court of Appeal, AC-no. 4365/2015, dated 23.02.2016)

AC-NO. 2906/2012, Dated 13.03.2014

law on expriopriation (“official gazette ksak” no. 21/78), 
(further in the text referred to as le).

The article 21 of LE states: “Final decision on expriopriation will be cancelled based 
on the request by the former owner of the expriopriated real estate, if the user of the 
expriopriation within three years, after the decision was made final did not complete 
necessary owrks, as per the nature of object. Ten (10) years after the day the decision 
on expriopriation was made final, the request for cancelling the decision can not be 
performed. Related to the request for cancelling the decision on expriopriation… the 
decision is made by the first instance institution that brought the proposal on exprio-
priation... ”. 

From Justification

The case files show that the plaintiff NN has filed a suit against the defendant Municiplaity of 
Pristina, requesting the admission of the right to ownership of real estate and the registration 
of this right at the respective register of ownership rights. 

First instance court, during the contested procedure did not perform any essential violations 
of the procedure provisions stated in the article 182 paragraph 2 b), g), j), k) and m) of LCP, 
which the second instance court, at the complaining procedure, according to article 194 of 
LCP, notices during the official duty performance. 
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The first instance court has administered the proofs such as: possession list issued by the 
competent institution, Municipality of Pristina Secretariat for Finances decision, the geodesy 
expert’s opinion and assessed that the requested suit against the defendant must be rejected, 
on the justification that the estate subject to this contest is expriopriated by a competent insti-
tution through a final decision and is registered in the respective registry under the Munici-
pality of Pristina, being transferred to social property, which status is still the same.

The legal statement of the first instance court, presented in the provision of the attacked 
decision, the collegium assessed as just and based on the law, because the plaintiff did not 
make an attempt neither did his heritor, as former owner to gain the right to the expriopriated 
estate as per the ir ëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në dispozitivin 
e aktgjykimit të goditur, kolegji e vlerësoi të drejtë dhe të bazuar në ligj, sepse paditësi nuk 
provoi që ai ose paraardhësi i tij, si pronar i mëparshëm, ta kishin fituar të drejtën e pronësisë 
in the way specified in the article 21 of LE, respectively through a final decision by a com-
petent institution for the de-expriopriation of the estate subject to this case or any other form 
foreseen by law. 

Therefore, based on a final decision by the competent institution the former owner could 
gain back the property, with a final decision by a competent administrative institution which 
would annul the decision on expriopriaton, that is the de=expriopriation would be performed 
in favor of the former owner. 

|Based on the decision by the Kosovo Supreme Court, Rev-no. 258/2014, dated 17.11.2014, 
the revision of the Court of Appeal decision has been rejected.|
 
(Kosovo Court of Appeal, AC-no. 2906/2012 dated 13.03.2014)

AC-NO. 2890/2012, Dated 10.01.2014

law on obligatory relations (“official gazette e3 rsfj” no. 
29/78), further referred to as lor

The article 583 of LOR states: “The lessee is obliged to pay the rent on time stipulated 
in the contract or by law, in the absence of the contract and the law, just as before prac-
ticed in the country where the item is delivered to the lessee.” 

From justification
 
Based on the case files it results that N.T.Sh. “17 Nëntori” in Ferizaj has filed a suit against 
the defendant NN by the competent court, for payment of debt for the rent. 

The first instance court has administered the proofs by reviviewing the contract signed be-
tween these two parties, checking the electricity bill for the unpaid debt, questioning of 
witnesses and based on the factual state verified justly and completely has approved the 
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request-suit against the defenedant for the payment of debt for rent in the amount of...   €.
Against this decision, the defendant has filed a complaint in which he does not deny the 
accumulated debt, howeer he stated that the actual manager has promised him verbally that 
all the investements done within the business area will be calculated within the contracted 
payment for the rent. This complaining statement of the defenedant was not argumented with 
any convincing proof until the closure of the case at the first instance court and neither did 
provide during the complaining procedure.
 
The first instance court, during the contested procedure has applied justly the material right 
and did no essential violations of the procedure provisions foreseen by article 182 paragraph 
2 b), g), j), k) and m) of LCP, which the second instance court, with a complaint procedure, 
based on article 194 of LCP, notices ex-officio. 

The legal statement of the first instance court, presented in the provision of the attacked deci-
sion, the collegium assessed as just and based on the law, because the defendant, eventhough 
had the burden of proof, did not prove that there exists any valid agreement between the 
lesee and lessor that the pretended investements in the building subject to this case will be 
calculated within the payment of rent. It is not enough only the contradiction of the facts by 
the defendant in regards to the existence of the entitlement of the plaintiff, but that it must 
be supported by facts as well, in lieu to article 322.3 of LCP, must be proven by facts and 
relevant proofs, reliable and sufficient. 
Therefore, as per principle contract is law for the parties and must be respected completely as 
parties have agreed it results that request-claim of the plaintiff against the defendant in this 
case is based on the contract on rent and the article 583 of LOR, since the defendant did not 
prove that he fulfilled his obligations to pay the rent to the lessee during the period specified 
at the request-claim.
 
/The decision by Kosovo Supreme Court, Rev. 47/2014, dated 06.03.2014, the revision 
against the Court of Appeal decision has been rejected./

(Kosovo Court of Appeal, AC-no. 2890/2012 dated 10.01.2014)

A.A NO. 279/2014

the deadline for the filing of the suit and its rejection due 
to the submission after the deadline

Article 27 paragraph 1 and 2 and article 34 paragraph 1 sub-paragraph 1.1 of the Law 
on Administrative Conflict

The deadline for the submission of the lawsuit is detrmined by law and can not be 
extended; by the expiration of the deadline the right to start a procedure for an admin-
istrative procedure is lost. The lawsuit is filed within thirty (30) days, including the day 
of delivery of the administrative act to the party (article 27 paragraph 1 of LAC). This 
deadline is applied as well by authorized person for the delivery, if the administrative 
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act has been delivered. If the administrative act is not delivered the lawsuit can be filed 
within sixty (60) days from the date this act was delivered to the party, in favor of which 
it has been issued (article 27 paragraph 2 of LAC). In the previous procedure, the court 
rejects the lawsuit by decision, without reviewing by merit of the lawsuit, only deciding 
that the lawsuit has been submitted after the deadline or it is premature (article 34 
paragraph 1 sub-paragraph 1.1 LAC).

From justification

The plaintiff has filed a suit on 28.05.2014 to the court against the decision of the defendant 
Ministry of Trade and Industry in Pristina, while the case files show that the contested deci-
sion no. 70, the plaintiff has received from the defendant on 01.02.2012. 

Basic Court in Pristina- Departament for Administrative Issues has rejected the plaintiff’s 
lawsuit (Kosomonte Foods from Fushe Kosove - Kosovo Polje), filed against the defendant 
Ministry of Trade and Industry in Pristina, as filed after the deadline for submission, with 
the justification that contested decision no. 70, as the date of notifying the plaintiff was tak-
en the date of 01.02.2012, which is verified by the case files of the plaintiff no. 329 dated 
01.02.2012, while the lawsuit against this decision in court is delivered on 28.05.2014, and 
this period is longer than 60 days from the date of receival to the date of filing the lawsuit. 
The court, reffering the provision of the article 27 paragraph 1 and 2, related to the article 34 
paragraph 1 item 1.1 of the Law on Administrative Conflict, rejects the plaintff’s lawsuit as 
submitted after the deadline. 

Court of Appeal has decided that the allegations raised in the complaint against the court 
decision are not grounded, since based on provision of article 27 paragraph 1 and 2 of LAC 
it is foreseen that “the lawsuit is filed within the deadline of thirty (30) days, from the date 
of delivery of the final administrative act to the party”, while in the paragraph 2 it is foreseen 
that “if the administrative act was not delivered to the party, it can file the lawsuit within 60 
days from the date of the delivery of the administrative act to the party, in favor of which 
the decision was brought”. Article 34 paragraph 1 item 1.1. of the same law states that “the 
court rejects the lawsuit with a decision, if it considers that the lawsuit is submitted after the 
deadline or it is premature”.

Based on the abovementioned provisions, the Basic Court in Pristina – Department of Ad-
ministrative issues has rejected the the plaintiff’s lawsuit in the legal-administrative case as 
submitted after the deadline, since the plaintiff did not respect the legal deadline.

The Court of Appeal assesses the legal statement presented at the attacked decision as just, 
since the law was not violated at the damage of the plaintiff, since it has been verified that he 
submitted the lawsuit after the legal deadline, while the decision has been brought by obeying 
the legal and procedural provision foreseen by the Law on Administrative Conflict.

(Decision of the Court of Appeal in Pristina, AA-no. 279/2014, dated 07.11.2014)
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A.A NO. 444/2014

starting of the administrative conflict and rejection of 
lawsuit due to lawsuit in question is contested  

as not an administrative act

Article 13 paragraph 1 and 2, article 14 and 34 paragraph 1 sub-paragraph 1.2 of the 
Law on Administrative Conflict

Administrative conflict can start only against administrative act issued by a second 
instance administrative procedure (article 13 paragraph 1 LCK). The administrative 
conflict can start as well against the administrative act of the first instance, against 
which the complaint in administrative procedure is not allowed (neni 13 paragraph 2 
of LCA). Administrative Conflict can start when competent institution did not issue a 
respective administrative act related to the request or the complaint of the party, as per 
considtions foreseen in this law (article 14 LCK). The court rejects the lawsuit with a 
previous procedure, without revieiwing by merit of the request-suit, or if it concludes 
that the act contested by the lawsuit is not administrative act.

From justification

The plaintiff has exercised a complaint against the decision by the Basic Court in Pristina – 
Department for Administrative Issues, A-no.1645/2013, dated 18.09.2014, because the plain-
tiff’s lawsuit has been rejected as not allowed.

The first instance court, by previous reviewing of the plaintiff’s lawsuit, exercised against the 
defendant, by the decision A-no.1645/2013, dated 05.09.2014, and requested the plaintiff, 
who within the 8 days deadline, to amend and complete the request-lawsuit, since it has been 
assessed as not complete and not amended, that is the plaintiff did not determine exactly 
which final decision issues through administrative procedure is requested to be annulled, 
therefore it must define the request-suit and then to respond to the court and submit it jointly 
with all proofs supporting the suit, which is unclear because it is not understandable which 
the court could not proceed further. 

Basic Court in Pristina – Department for Administrative Issues, assessing the allowance of 
the plaintiffs request, after its completion on 12.09.2014, by decision A-no. 1645/2013, dated 
18.09.2014, has rejected it as not allowed act, by referring to the provision of the article 34 
paragraph 1 item 1.2, related to article 13 and 14 of the Law on Administrative Conflict, be-
cause at the concrete case the plaintiff has exercised a lawsuit on the payment of debt for the 
damage caused for the liscence use. But, the first instance court has noticed that the plaintiff 
has submitted a lawsuit not against the final administrative or against first instance adminis-
trative act, for which the complaint would be not allowed.

The Court of Appeal has concluded that allegatons raised in the complaint against this legal 
decision are not grounded, since by the provision of the article 13 of the Law on Adminsi-
trative Conflict it is determined that “administrative conflict can start only against second 
instance administrative or against administrative act issued at the first instance, against whom 
the complaint is not allowed”. Meanwhile, the article 14 of LCK determines that “the admin-
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istrative conflict can be started in cases when the competent institution has issue a respective 
administrative act as per the request respectively complaint of the party, on conditions for-
essen by law”. In the article 34 paragraph 1 item 1.2 of the same law it is foreseen that the 
court rejects the plaintiff’s lawsuit if it concludes that: “the act contested in the lawsuit is not 
an administrative act”.

Based on the legal provisions, the basic Court in Pristina – Department of Administrative 
Issues, justly has rejected the plaintiff’s lawsuit on this legal-administrative issue as not al-
lowed, since it dd not offer evidence and facts on the submission of the lawsuit against the 
final administrative act and neither against any first instance administrative act, because in 
the article 14.1 of the Law on Courts, no. 03/L-199, foresees “Department of Administrative 
Issues the basic court decides in administrative conflicts according to lawsuits against the 
final administrative acts and other cases determined by law”. 

In the specific case, the plaintiff has exercised a lawsuit on the debt payment for the damage 
caused for the liscence use, but the court has noticed that at this contested issue there is no 
final decision issued through an administrative procedure and we are not dealing with silence 
of administrative procedure, except for the payment bills, which are not final administrative 
acts, as it is foreseen at the abovementioned legal provisions.

Collegium of the Court of Appeal considers as just the legal statement given in the attacked 
decision because the decision has been brought respecting the legal and procedural provi-
sions foreseen by the Law on Administrative Conflict.

(Decision of the Court of Appeal in Pristina, AA-no. 444/2014 on 29.07.2015)

A.A-NO. 236/2014

approval of the plaintiff’s lawsuit by a decision due  
to silence of the administrative institution

Article 46 paragraph 6 of the Law on Administrative Conflict

When the lawsuit was submitted based on article 29 of the Law on Administrative Con-
flict (due to the administrative silence), while the court conclused that it is justified with 
a decision to approve the lawsuit and will determine the meanining of the competent 
institution will issue an administrative issue.

From justification

The plaintiff has exercised a lawsuit against the defendant Kosovo Chamber of Lawyers, due 
to administrative institution silence related to the request for registration as a lawyer. First 
instance court, after examining the attacked decision and administered necessary evidences, 
by the decision A.no. 1464/2013 dated 17.04.2014, decided to approve as grounded the re-
quest-suit against the defendant for not taking a decision on the issue of registration as a law-
yer, while in paragraph II the defenedant the Kosovo Chamber of Lawyers – the Assembly 
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Committee for complaint review was obliged regarding the party’s request to register at the 
registry of the Kosovo Lawyers dated 16.05.2013, to bring a decision based on merit, on the 
justififcation that the defendant institution stood silence and did not bring a decision based 
on merit regarding the plaintiff’s request for registry at the Kosovo Chamber of Lawyers. 

The legal statement of the first instance court, as regular and based on law, in its entirety 
approves the Court of Appeal as well because the attacked decision was not involved in any 
essential violations of the provisions of the Law on Administrative Conflict, which the sec-
ond instance court notices ex-officio based on the article 49 of LAC and article 194 of the 
Law on Contested Procedure, applicable as per the article 63 of the Law on Administrative 
Conflict. The first instance court, assessing the lawfulness of the contested decision in lieu of 
article 44 paragraph 1 of the Law on Administrative Conflict towards the response to the suit, 
administered proofs at the court session as well as after reviewing the case files, concluded 
that the plaintiff’s suit is grounded.

Court of Appeal, regarding the allegation of complaint that the first instance court has vio-
lated procedural provisions, concluded that they are not grounded and as such do not stand, 
because the court has reviewed the lawsuit sending it initially to the plaintiff’s representative 
for a response, then the court set the session of the main review and found sufficien evidence 
which means that during the assessment the first instance court did not violate the provisions 
of LAC.

Therefore, regarding the complaint allegations that the factual state verification was wrong 
and not complete, this court as well concludes that the first instance court during the review 
of the plaintiff’s suit found sufficient evidence which verify that the defendant’s allegations 
are ot grounded because they are in contradiction with the verified factual state and with evi-
dences presented in the case file, since the silence of the defendant party is not in accordance 
with the provisions in force. In fact, according to the provision of the article 46 paragraph 6 
of LAC foresees that “when the lawsuit is presented based on the article 29 of this law, and 
the court concludes that it is justifiable the lawsuit will be approved by a decision and will 
nominate the competent institution for issuiance of the decision”.
 
The court of appeal considers that the factual state was verified justly and completely, be-
cause it did not violate the law to the defendant’s detriment, while the allegations of the com-
plaint were not approved bacsue it was assessed that the complaints allegations had no effect 
at the verification of another factual state from the one verified by the first instance court. 

Considering that the first instance court has applied justly the procedural and material provi-
sions when receiving the lawsuit and the defendant’s obligation KCL – Assembly Committee 
on Complaints review, regarding the request of the party for registration at the registry of 
Kosovo Lawyers dated 16.05.2013, to issue a decision and to solve the administrative issue 
related to the request for registration at the registry of KCL and act upon the remarks given at 
the indictmenet and since based on allegation of the complaint an indictmenet as such can not 
be doubted, the complaint of the defendant was rejected as not grounded while the attacked 
decision was verified as just and lawful.

(Court of Appeal in Pristina, AA-no.236/2014, dated 07.11.2014)
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A.A - NO. 393/2014

the language in the procedure

THE PROCEDURE IN THE ADMINISTRATIVE CONFLICT IS DEVEL-
OPED IN THE LANGUAGE IN OFFICIAL USE IN COURT

Article 96 paragraph 1 and article 97 of the Law on Contested Procedure, applicable as 
per the article 63 of the Law on Administrative Conflict

During the procedure on administrative conflict adoptably the provisions of the Law on 
Contested Procedure do apply when the law contains provisions on administrative con-
flict (article 63 of LAC). Other parties and participants in the procedure at the court have 
the right to use their own language or the language they understand (article 96 paragraph 
1 of LCP). Invitations, decisions and other court files are delivered to the parties or other 
participants in the language which is official for the court (article 97 of LCP).
From justification

After the review of the complaint allegations, the attacked decision with the complaint and 
other case files, the collegium concluded that the first instance court has essentially violated 
the provisions of the contested procedure, which consist of the delivery of court taxes pay-
ment bill remarks to the plaintiff in alanguage he does not understand, since he from the min-
utes of the main session it results that he was questioned n serbian language through a court 
translator and that he declared he does not understand the Albanian language.
From the main review minutes dated 03.04.2014 it was identified that the first instance court 
did not act completely as per the Law on the Language Use, which must be applied fully, to 
enable the equality of the communities in front of the court, because in none of the cases the 
plaintiff’s right can not be violated (member of the non-majority community) to ensure the 
translation of the decisions and other files in the language he uses in the procedure.

Therefore, in this case, the article 14 of the Law No. 02/l-37 on Language Use was not 
applied completely, according to which law it is courts’ obligation to issue the documents 
related to the case’s procedure in the official language chosen for the procedure, and any 
other official language when if requested by the party, as did plaintiff required in this case. 
Therefore, the article 96 of LCP stipulates that the party is entitled to the right of development 
of the procedure in fron of the court use his/her language or the language he/she undrerstands, 
while the article 97 of the same law stipulates that the party has the right to choose one of 
the official languages used at the court and that he chose himself/herself. Since the court in 
this contest did not act according to the law related to the case files regarding the payment 
of court taxes there was no space for brining the attacked decision by which the provisions 
of the article 182 paragraph 2 subparagraph j) of LCP and article 14 of the Law no. 02/L-37 
of the Language Usage, applicable as per article 63 of LAC have been essentially violated. 

Due to these reasons, the Court of Appeal has concluded that the complaint is grounded and 
decided to annul the fisrt instance court decision, while the case will be returned to the same 
court for further proceeding, acting as per remarks mentioned above, for the court taxes pay-
ment to be translated and delivered to the party, in rder for the legal violation not be repeated 
again.

(The decision of the Court of Appeal in Pristina, AA.no 393/2014, dated 09.12.2014)
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A.A NO. 22/2015

administrative penalty for not using the fiscal electronic 
devices for not registering the transactions

 
Article 57 paragraph 1 of Law 03/L-220 on the Taxes Administration and Procedures 

Every person whom he requested to use the fiscal electronic device (FED) for the reg-
istration of all transactions completed during the economic activities, who did not install 
such a device, will be subject to an administrative penalty of one thousand (1,000) € for 
each violation. 

From justification

The plaintiff “Fitorja” Sh.p.k, from Ferizaj/ Urosevac, has exercised a lawsuit contradicting the 
legacy of the decision no.100/2013, dated 15.04.2013, of the Kosovo Tax Administration – De-
partment of Complaints, which rejects the complaint as not grounded as per article 136/a of the 
Law no. 02/L-28 on the Administrative Procedure, related to article 89 paragraph 2 of the Law 
no. 03/L-222 on Tax Administration and Procedures, while the penalty of the date 26.03.2013 
in the amount of 1.000 € verified as grounded.

The first instance court, after assessing the attacked decision and administering the necessary 
evidences decided to reject the request-lawsuit of the plaintiff as in the provision of the attacked 
decision, justifying that the court found no facts that the plaintiff had a fiscal cash register of the 
fuel for registering the transactions during his economic activities. Therefore, in this case the 
plaintiff could not offer evidence that he/she installed the fiscal cash register of fuel before the 
control happened, eventhough was warned by the defendant to install the fiscall cash register. 
Since the plaintiff did not offer enough evidences, which would argument the contracry, the fisrt 
instance court did not accept the allegations of the plaintiff because was suppose to install the 
fiscal cash register prior to the control performed by the tax inspectors that is since he started the 
exercise his economic activity, respectively since the moment of the registration of its business.
 
Court of Appeal approves in entirety as regular and based on ligj, the legal statement of the first 
instance court, since the attacked decision does not contain essential violations on the provi-
sions of the Law on Administrative Conflict, which the second instance court notices ex-officio 
as per article 194 of the Law on Contested Procedure, applicable as per article 63 of the Law 
on Administrative Conflict. 

Regarding the complain allegations for wrong and not complete verification of the factual 
state, this court considers, as well, that first instance court, during the review of the plaintiff’s 
lawsuit has found sufficient evidences which verify that the plaintiff’s allegations of the law-
suit are are not grounded, because they are in contradiction to the verified factual state by the 
defendant and the evidences found within case files since the the decision of the administra-
tive body of the defendant is in accordance with legal provision in force.

Court of Appeal, based on the state of the matter, found the first instance court, based on the 
identified evidences has considered that the defenedant of KTA has operated justly when 
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with the document of setting the penalty dated 26.03.2013, has given to the plaintiff the 
administrative penalty in accordance with article 57 paragraph 1 of the Law No. 03/L-222 
for the Tax Administration and Procedures, because it considered that up to the control date 
by the taxes inspectors did not have installed his fiscal cash register. Based on this state of 
matter, this court found that the first instance court has brought a just decision when based on 
the aprovisions of LAP, LAC, Law No. 03/L-222 on Taxes Administration and Procedures 
and the Administrative act no. 15/2010 on the Application of Law No. 03/L-222 on Taxes 
Administration and Procedures.
 
All of the above said and based on the factual state, this court considers that the factual state 
has been verified justly and completely, because the law has not been applied at the plaintiff’s 
detriment, while the allegations presented at the complaint this collegium did not approve 
because it assessed that the complaint allegations had no effect in the verification of other 
factual state than the one verified by the first instance court. 

Considering that the first instance court has applied justly the procedural and material pro-
visions whe rejecting the plaintiff’s lawsuit and leaving into force of the abovementioned 
decision since with such allegations a decision can not be doubted, the plaintiff’s complaint 
was rejected as not grounded, while the attacked decision it is verified as just and lawful.

(Decision of the Court of Appeal in Pristina, AA-no. 22/2015, dated 06.05.2015)

AE.NO. 77/2016, Dated 15.04.2016

the deadline of submission of the request for return  
to the previous state

Law on Contested Procedure (LCP)
(Article 130, 131 and 133 of LCP) 

Subjectiv deadline for the proposal on returning to the previous state is seven (7) days, 
from the date when the reason of inacting ceased or from the date when it was found 
out. Therefore, the objective deadline is sixty (60) days from the date of inacting, respec-
tively starts to be valid from the following date after the absence to the court session and 
starts and ends independently from the subjective element of the proposer. 

From justification

In the contested procedure developed of the first instance court creditor was invited regularly 
to the session of the date 08.06.2015, but did not participate and dd not justify the absence. 
Therefore the first instance court brought the decision E.no. 412/2014, which considers with-
drawn the proposal for execution of the creditor. 

The creditor’s representative, on 28.12.2015, has submitted to the court the proposal for 
return to the previous state, justifying the absence to the session, since he was in Banja e 
Kllokotit for medical reasons.
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First instance court, based on the article 130 paragraph 3 and article 133 paragraph 1 of LCP, 
with the attacked decision with complaint has annulled it, as submitted after the deadline, 
creditor’s proposal for return to the previous state, with the justification that from the date of 
the session (08.06.2015), up to the submission of the proposal for return to the previous state 
(28.12.2015), have passed more than six months. 

Against this decision, the creditor’s representative have filed a complaint within the legal 
deadline, due to essential violations of provisions of the contested procedure and the wrong 
and not complete verification of the factual state, with proposal to return to the previous state 
be approved, the decision of the first instance court be annulled and the issue returns for re-
view and re-decision or to change and allow the repetition of the procedure.

Kosovo Court of Appeal found that the complaint of the defendant is not grounded, while 
approved entirely as regular and lawful the legal assessment of the first instance court since it 
is in accordance with the provisions of article 130 paragraph 2 and 3, article 131 and article 
133 paragraph 1 of LCP. Article 130 paragraph 2 determines the subjective deadline for the 
submission of the proposal to return to previous state and this deadline is seven days, starting 
from the date of reason of inacting or from the day when it became known for inacting. Any-
how, the provision of the article 130 paragraph 3 of LCP determines the objective deadline 
for submission of proposal. According to this article the objective of 60 days starts and ends 
independently from the subjective of the proposal. On this deadline the moment when pro-
posal is notified or should have been notified for the date of the session is not important. For 
the expiration of the objective deadline is important only the expiration of time and as per the 
abovementioned article, this deadline expires 60 days after the date of inacting, respectively 
the following day of the absence to the session. In the concrete case the plaintiff has been in-
vited regularly to the session of the date 08.06.2015, respectively knew about the set session 
and did not act upon the legal deadlines to return to the previous state, therefore lost lost the 
procedural right.
 
Court of Appeal assessed as not grounded the allegations of the creditor’s complaint that he 
received the decision by which the proposal for the execution was withdrawn, because in this 
case procedural act which was done by the creditor is the absence at the set session by the court 
on 08.06.2015 and it is not contested that the creditor was informed about this fact. As per the 
provision of the article 130 paragraph 3 of LCP, this deadline started on the following date and 
ended after 60 days, independently from the subjective element.

(Decision of the kosovo Court of Appeal, Ae.no. 77/2016, dated 15.04.2016)



32

AE.NO. 164/2015

criteria for assessing the similarity of goods and  
services in assessing claims for trademark infringement 

Law on the Trademarks – Law 2011/04-L-026 (Article 5 – Article 6 paragraph 1.5) 

When assessing the similarity of the goods and services, the court must consider the 
following: the nature of goods and services: perception of the average consumer and the 
fact whether these two companies are in competition with each other, while when assess-
ing the scale of the similarities among the trademarks the court must consider: the scale 
of visual similarity (by view), the scale of aural similiarity (audio) and the scale of con-
ceptual similiarity. When reviewing the similarity, the assessment can not be reduced by 
partial conculsion of the similiratiy of only one of the elements of comparison, but it must 
be done a general assessment of similarities and differences of the trademark as a whole.

From the justification

During the procedure of the plaintiff’s lawsuit for infringement of the trademark, the basic 
Court of Pristina – Department of Economic issues has brought a decision which verified 
that the defendant, through the import of the spray against rust, with the sign “NN-1” has 
performed an infringement of the trademark of the plaintiff “XY-40” and the defendant has 
been ordered to destriy the product, by terminating the import, to preserve or sell in the fu-
ture without authorization the goods with the same signs or similar with the trademark of the 
plaintiff “XY-40”. 

The first instance court reached a verdict that the product “NN-1” imported by the defendant, 
based on the package, visual sights and colors it contains can cause confusion at the consum-
ers, therefore the consumers can mix up the goods imported by the defendant with the goods 
imported by the plaintiff which are protected by registered trademark, as trademark of the 
class 2 and 4, figurative mark, with protected colors of “yellow” and “blue”. As per the first 
instance court’s assessment, the fact that products serve for the same purposes and are of the 
same class, presents a greater risk of confucison at the consumers as well as the mixing up of 
these goods.

Based on the Court of Appeal decision, the first instance court has non-justly applied the ma-
terial right when stating that in the concrete case the defendant with its product has performed 
trademark infringement of the plaintiff, because during the assessment of the differences re-
spectively similarities of the protected trademark product of the plaintiff and the defendant 
did not evaluate correctly the main criterias of the differences, form of the packing, visual 
view and colors contained and came to the conclusion that it might cause confusion among 
the consumers, but neglected the other essential elements that must be considered during the 
assessment of similarities and differences between different marks.

When assessing the similarity of the goods and services, the court must consider the follow-
ing: the nature of goods and services: perception of the average consumer and the fact whether 
these two companies are in competition with each other, while when assessing the scale of 
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the similarities among the trademarks the court must consider: the scale of visual similarity 
(by view), the scale of aural similiarity (audio) and the scale of conceptual similiarity. In the 
concrete case, eventhough we are dealing with similar goods, the registered trademark of the 
plaintiff “XY-40” and mark “NN-1” used in the product of the defendant have noticeable 
differences in view, in the mark expression and the concept of presenting the mark in graphic 
design.
 
In the concrete case the plaintiff’s product and defendant’s product the only similarity they 
share is the colors blue and yellow which are present in both products while the other elements 
are different; the design of the package is different – the defendant’s product contains other 
descriptions, different letters font, a picture at the front part of the package which has no simi-
larities with plaintiff’s product; differs completely the color of the rear part of the package and 
the packages are of different sizes. 

According to the article 5 of the Law on trademarks, a prerequirement for registering a trade-
mark is is the possibility of the graophic presentation of the mark, while by a decision of the 
MIT the trademark of the plaintiff is registered as a combination of protected colors blue and 
yellow at the specific design and this trademark is protected only for the given design in the 
decision, respectively the combination of color because it would be out of logic for the plain-
tiff, by the fact of registration and protection of the certain colors, to deny to every producer 
the usage of these colors in any other form or combination. Therefore, the court of Appeal has 
assessed that the usage of same colors in the product of the defendant, in different design and 
form and with other combination do not enfriged the plaintiff’s trademark. 

The Court of Appeal has found that there are several differences in the “aural” element as well, 
because the marks “XY-40” and “NN-1” have significant differences in their expression, even 
completely different, therefore this element of the defendant’s product can not cause confusion 
to the public. 

The first instance court, while assessing the similarities by mistake have considered as a cri-
teria the cilindric form of the bombola (package), which is the same for both products aand 
concluded that there has been violation on this aspect. In this case the form of the package for 
products is “a functional formë” of the product itself. Article 6 paragraph 1.5 of Law on trade-
marks in Kosovo forbids protection of marks, which are of the same form which: 1) results 
by the nature of the respective product itself, 2) it is necessary to reach an technical result, or 
3) gives an essential valut to the goods in question. According to this provision, a functional 
form, can not be protected. The notion of functionality is e mechanism for preventing the mon-
pol of a certain form of a product which is necessary to reach the certain result. The form of 
the package of the contested products is used for all the products of this nature, therefore using 
this form of package can not be stopped, respectively the usage of this form does not present 
an enfrigenmnet of a trademark.

For a just assessment of the case, the court of Appeal considered as well “the level of puli’s 
knowledge on the mark or its popularity at the respective public sector”, as oone of the main 
criteria set by “Joint Consclusions” approved by Assembly of the Unioin of Protection of 
industrial ownership in Paris and General Assembly of the World Organisation on Intelectu-
al, related to the assessment of the trademarks’ enfrigement. In the concrete case, the plain-
tiff’s product is not a product with daily general use and not every citizen uses it, but it is a 
product used in a certain sector, that is has a specific use, meaning it is not a product known 
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generally by the public. The conusumers are limited and usually they proffesionals of certain 
professions, wh use this product and have enough knowledge to distinguish the plaintiff’s 
product from other similar products, therefore the possibility of causing a confusion to these 
conusmers is low, practically impossible, because they “by an attention of a simple consum-
er” would distinguish the plaintiff’s product from the defendant’s product, because these two 
products have sufficient distinguishing marks among them.

The trade mark is a sign which describes the product and carries information to the consumer 
regarding the place of origin of that product. The main function of a trademark is to serve 
as a source of identification. In the concrete case, the defendant’s product does not contain 
elements which aim to dceive the consumer regarding the source of the product, respectively 
to make the impression that product “NN-1” is the same product or a product of the same 
producer as of the product “XY-40”, but does contain distinguishing elements by which the 
producer can easily be identified, as well as the origin and other necessary information on 
the product and its source. In assessing the similarities all elements of the trademark must be 
assesses: appearance, expression and the meaning of the trademark and during the review of 
the similarities the assessment can not be reduced to on a partial conclusion of similarities of 
only one of the elements in question, but there must be a general assessment of all similarities 
and distinushings of the trademark as a whole.

For the abovementioned reasons, the Court of Appeal found that in the concrete case the de-
fendant and her product did not enfrigemnet its trademark of the plaintiff, and the request-law-
suit is not grounded and based on this changed the attacked decision and rejected the re-
quest-lawsuit of the plaintiff.

(From the decision of the Kosovo Court of Appeal, Ae.no. 164/2015, dated 08.12.2015)

AE.NO. 97/2015

allowance of the penalty interest in the loan contracts

Law on the Obligative Relations – LOR 
(Article 270 paragraph 3, article 110-109 of LOR - 30 march 1978) 
(Article 253 paragraph 3, article 96-95 of LOR no. 04/L-007- 2013) 

Contract penalty can not be used for the money obligations. Contracting provisions 
which contract the contracting penalty are provisions nul. Its annulment can be re-
quested at any time, from any authorized person as well as by the court as per ex-officio. 

From Justification

In the procedure developed on the plaintiff’s lawsuit for declaring the annulment of the con-
tracting provision in a loan agreement, the Basic Court in Pristina –Department for Economic 
issues brought a decision on declaring the annulment of the provision of article 4 item c, of 
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the loan agreement, which contracted the penalty interest, with an interest fee of 3% per 
month and obliged the defendant to transfer all financial means paid on behalf of the penaly 
interest at the main debt and the regular interest from this contracting report.

The defendant has allegated in her complaint that the first instance court has applied wrongly 
and not justly the material right and that the request of the plaintiff for the annulment of the 
pre-signed contract, after the three years period has passed, therefore she requested to reject 
the lawsuit of the plaintiffs as submitted after the deadline. 

The Court of Appeal found that the defendant’s complaint is not grounded in this aspect, be-
cause based on the provision of the article 110 of LOR it has been determined that the right to 
request the verification of annulment does not fade; furthermore, as per article 109 of LOR, 
the annulment is a competence of the court mainly, and it can be initiated by any interested 
party. In the concrete case, the contested provision of the contract is in contradiction with 
the imperativelegal provision, respectively by article 270 paragraph 3 of LOR, therefore 
starting from legal principle that” the illegal justice state, with the time passing, can not turn 
into a legal justice state”, the court assesses that the request for annulment of the contracting 
provision can not be o verwtitten, because the termination of this provision existend from the 
moment of signing the contract and its annulment can be requested at any time.

Therefore the Court of Appeal found that, in the concrete case, the request-lawsuit of the 
plaintiff regarding the declaring of annulment of the contracting provision is grounded.

(From the decision of the Kosovo Court of Appeal, Ae.no. 97/2015, dated 24.05.2016)

AE.NO. 171/2015

the right of appeal against executable decision  
to declare the arbitral award 

Law on Arbitration – Law 2007/02-L75 (article 37.3) 

From the provision of the article 37.3 of the Law on Arbitration it results that a com-
plaint can not be exercised against an executable decision to declare the Arbitral Award. 

From justification

In the procedure for declaring the decision on the Tribunal on Arbitration executable, the 
Basic Court in Pristina – Department for Economic Issues brought a verdict by which the 
decision on declaring the Tribunal of Arbitration of the Kosovo Chamber of Commerce ex-
ecutable. The first instance Court, at the legal advice from the attacked decision has guided 
on the right to complaint.

Through complaint the verdict of the fisrt instance court has been attacked, on the allegations 
that the proposer owned the counter-proposer before the decision on arbitration was brought. 



36

By the decision of the permanent Tribunal for Arbitration, while it was decidied by merit at 
the contesting case between the plaintiff and counter-plaintiff, it results that contested debt, 
based on what the allaegtaions were made in the complaint was subject of review at the arbi-
tration procedure and the Tribunal for Arbitration has decided on this issue as well.

Acoording to the view of the court of Appeal, the complaint of the counter-proposer is not 
allowed, eventhough the first instance court advised at the attacked verdict by mistake for 
the right to complaint. The provisions of the article 36.1, 36.3 and article 37.2 of the Law on 
Arbitration (Law 02/L-75) determines that the party can file a lawsuit for cancelling the deci-
sion of the Tribunal of Arbitration within the period of 90 days from the day of receiving the 
arbitration decision, for the reasons foreseen in the article 36.2 of this law. Against the court’s 
verdict which decides on the cancellation of the arbitration decision, according to article 
37.3 of the Law on Arbitration, the complaint is allowed. In the concrete case, the procedure 
of the first instance was not developed as per the lawsuit on the cancelling of the decision 
on arbitration but based on the proposal to declare the decision as executable in accordance 
with article 38.1 of the Law on Arbitration, therefore based on the abovementioned provision 
(article 37.3) results that against the court’s decision in this procedure the complaint is not 
allowed.

Therefore, the Court of Appeal, in accordance with article 186.  1 and article 196 of LCP, 
annulled the counter-proposer’s complaint as not allowed. 

(From the decision of the Kosovo Court of Appeal, Ae.no. 171/2015, dated 08.12.2015)

JUDICIAL PRACTICE IN CRIMINAL LAW
PAKR.NO.543/2015

Legacy of evidences 

If during the person’s house or building search items are found which are not related to 
the criminal case for which the search was performed, but which lead to another crim-
inal act, the minutes of the control search cannot be used as evidence gained illegally 
– article 109 of Code of Criminal Procedure - CCP.

From the justification

Basic Court in Pristina – The Department of the serious crimes by the decision PKR.
no.505/2014 dated 28 May 2015, the accused A. S. and A.D. in accordance with the provision 
of article 364 paragraph 1 sub-paragraph 1.3 of CCP has released of charges for the criminal 
act of purchase, possession, distribution and unauthorized sale of narcotics, psychotropic and 
analogues, foreseen in article 273 paragraph 1 related to article 281 paragraph 1 sub-para-
graph 1.1 and 1.9 and article 31 of PCRK because it was not proven that they committed the 
criminal act, while the accused S. S., was declared guilty on the charges the criminal act of 
purchase, possession, distribution and unauthorized sale of narcotics, psychotropic and ana-
logues, foreseen in article 273 paragraph 1 of PCRK and sentenced him with imprisonment in 
duration of 4 (four) years and 6 (six) months, which included the time spent on custody from 
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3.05.2014 further and the fine at the amount of 2,000 (two thousand) € which he is obliged to 
pay within 15 (fifteen) days after the verdict enters into force, in the contrary the same will be 
substituted with imprisonment one day imprisonment equaling 20€ of fine.

During the complaining procedure, through the Kosovo Court of Appeal verdict Pakr.
no.543/2015 dated 19 January 2016, changed the decision of the first instance court only 
regarding the imprisonment, by judging the accused S.S. on the criminal act he found guilty 
of with 3 (three) years and 8 (eight) months, which included the time spent on custody from 
3.05.2014 further. The fine at the amount of 2,000 (two thousand) € given for the criminal act 
is considered verified, while the prosecutor’s complaint on the mitigation part was rejected 
as not grounded. 

The accused defendant S.S., objects the court part of the verdict considering there were es-
sential violations of the criminal procedure, wrong and not complete verification of the fac-
tual state as well as verdict on the sentence. Regarding the essential violations the accused 
defendant alleges that the verdict in question except for the violations of the article 384 
paragraph 1 sub-paragraph 1.12 of the CCP there were essential violations of article 384 
paragraph 1 sub-paragraph 8 of the CCP because it has been based on unacceptable evi-
dence, since the minutes from the search of the restaurant “Elton” in Obiliq, is unacceptable 
evidence as per article 111 paragraph 1 item 1.1 of the CCP. As per this provision during the 
search the officials must have ensured two witnesses, specifically it is required to be “two 
honored witnesses” then the owner of the restaurant or a member of his family, or neighbors 
of the same and it specifies that the search is performed during the daytime. During the search 
there were no adult witnesses, and besides this the police did not even made an effort to en-
sure two witnesses and did not even secure a retroactive court approval in accordance with 
article 36 paragraph 2 of the Kosovo Constitution.
According to the assessment of this court the complaint allegations that the first instance 
court verdict has been based on unacceptable evidence are grounded. As per the case files the 
police unit on 3.05.2014 while searching for the persons suspected for the murder which hap-
pened in the restaurant “Shega” in Obiliq, by a verbal order of the previous procedure judge 
have performed the search of the restaurant “Eltoni” in the “Hasan Pristina” Street in Obiliq, 
and the suspected persons were not found there, however in the restaurant they found 20 
packages filled with narcotic substances of marihuana type, while the owner of the restaurant 
was identified the accused S.S. Therefore, based on the case files it results that the restaurant 
of the accused was not an object of the search for finding the accused, but, was an object of 
the search for finding of the persons suspected for a murder case and this search as the case 
files show was done only based on a verbal order by the competent judge respectively of the 
previous procedure, because there was a real risk of delay which would result on losing the 
evidence, and for which search the retroactive court approval has been ensured – the confir-
mation of the previous procedure judge PPR.KR.221/2014 dated 5.05.2014, through which 
he confirmed he gave the verbal order to search the house and two other additional building 
of the suspected J. S. (brother of the accused S.S). Taking this into consideration this Court 
assesses as not grounded the allegation of the representative that the minutes of the restaurant 
search are unacceptable evidence. Therefore, as per the provision of the article 109 of CCP, if 
during the search of a person, house or building items are found which are not related to the 
criminal act for which the search is being performed for, but the show another criminal act 
which is investigated as per the official duty, these items will be described in the minutes of 
the search, confiscated and issued a certificate of confiscation. 

(Decision of the Court of Appeal PAKR.no.543/2015 dated 19 January 2016)
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PAKR.NO.248/2015

confiscation of material benefit gained by committing a 
criminal offense 

When dealing with the confiscation of the material benefit by committing a criminal 
offence, by provision of the article 275 paragraph 1 of CCP it is determined clearly that 
prior to the court issuing a final order on confiscation, the indictment should allege and 
the state prosecutor should prove at the court review that the building, real estate or 
assets are material benefit of the criminal offence under investigation.

From justification

Basic Court in Ferizaj/ Urosevac – Department of serious offences, through the verdict PKR.
no.113/2014 dated 16.02.2015 has declared guilty the accused L. B. on the criminal offence 
of trafficking of migrants continuously, foreseen in article 170 paragraph 1 of PCRK, and 
the accused E. M., on the criminal offence of trafficking migrants, foreseen in the article 170 
paragraph 1 of PCRK, and sentenced each separately by imprisonment in duration of 1 (one) 
year while the time spent in custody since 15 November 2013 until 23 july 2014 and a fine. 
The accused L.B. was sentenced with a fine in the amount of 300 (three hundred) €, while the 
accused E. M. with a fine at the amount of 500(five hundred)€, which they are obliged to pay 
within 30 days of the verdict entering into force, and under threat of execution by force if the 
stated sentence cannot be executed through other methods as foreseen in the provision of the 
article 41 paragraph 3 of the KCC will be executed in the way of every day equaling one day 
imprisonment. In accordance with the provision of the article 275 of CCP the Court rejected 
the proposal by the State Prosecutor on confiscation of the registered real estate parcels no. 
P-72217090 – 01416-3, of the surface of 1450 m2, located in the Dardania village in Ferizaj, 
at the place called “Te arat e epërta”, fifth class soil, which is the location of the hotelier com-
plex “Vila Swiss”, registered as co-ownership of H. M. and I. M., to confiscate it permanently 
since the legal owners are not men of trust and the same wealth has been gained by criminal 
offence of trafficking migrants from the article 170 paragraph 1 of PCRK and under the factual 
ownership of the accused E. M., since it has not been verified that it is material benefit gained 
by the criminal offence for which the accused has been found guilty of. By the same decision 
the accused L. B. in accordance with the provision of article 364 paragraph 3 of CCP was 
released of the charges for the criminal offence trafficking of migrants, foreseen by article 170 
paragraph 2 of PCRK, since it was not proven that he committed this criminal offence.

During the complaint procedure, by the decision of the Court of Appeal PAKR.no.248/2015 
dated 12 January 2016, the Prosecutor’s complaint and the complaint of the accused E.M. 
defendant are rejected as not grounded, while the decision of the first instance court has been 
verified.

Regarding the decision on the confiscation of the material benefit the Prosecution alleges that 
the Court has rejected as not grounded the prosecution’s proposal on the confiscation of the 
real estate registered as cadastral parcel P-72217090-01416-3, of the surface of 140 m2 located 
in the Dardania village in Ferizaj, at the place called “Te arat e epërta”, fifth class soil, which is 
the location of the hotelier complex “Vila Swiss”, registered as co-ownership of H., M., and I. 
M., which, according to the prosecution, in fact was a property of the accused E. M. 
The Court’s conclusion that the real estate was not verified to have been gained through com-
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mitting criminal offences for which the accused was declared guilty of, is not sustainable ac-
cording to the prosecutor. We are dealing with a property gained through the criminal offence, 
since this accused, even before is known as a suspect for the criminal offence of trafficking 
migrants and the criminal procedure is being developed against him in the Basic Court of 
Pristina, while financial investigations did not result of him gaining material benefit from the 
income and from the business he possesses which would justify the wealth object to the confis-
cation. The accused through fictive transactions has transferred the real estate from his father 
to purchasers H., I. and M. Mehmeti. That, the reals estate is a factual property of the accused 
E. M., according to the Prosecutor it is proven by the witness K.T. statement - criminal offence 
no. 013-CF-2446 submitted for stealing of batteries in the hotelier complex by the accused E. 
M. himself, aa the damaged party on 28.10.2013, since he performed the fictive transactions 
on this real estate and this verified by the contradictory statement of witnesses as the complex’ 
workers, while the contract on purchasing verified at a notary office presents only a fictive 
action in order to avoid the wealth from the formal possession of the accused. 

As per the Court of Appeal’s assessment the prosecutor’s allegations in this aspect are not 
grounded.

In this case legal criminal it results that the abovementioned wealth initially was purchased by 
the father of the accused I. M., which he purchased from E. S., and this is verified by the pur-
chase contract of this property has been verified by the Municipal Court in Ferizaj no..5156/05 
dated 10.09.2008. Then, it results that this property has been sold to purchasers H. M. and 
M. Mehmeti, on 18.01.2013 and this being verified by the purchase contract between I. M. 
as the seller and purchasers H. M. and M. Mehmeti signed on 18.01.2013 verified by the no-
tary office no LRP. No. 107/2013. The decision of the Cadastral Office in Ferizaj/ Urosevac 
no.48307/2013 dated 28.08.2013 shows that this real estate has been transferred from the 
seller I. M. to purchasers H. M. and M. Mehmeti based on the purchase contract no.107/2013 
dated 18.01.2013.

As per witness’s statement (H.M.) it results that this real estate was purchased by I. M. on a 
surface of 1.45 acres in the amount of 80,000€, jointly with his brothers M. and I. Mehmeti. 
At the time of purchasing seven villas were constructed, consisting of two rooms each, but 
only two of them were not completed. After the purchase their completion was done, and after 
the finishing of works they were put to business in May 2013. He agreed with his brother to 
purchase this real state at the end of 2012, but the written contract was signed in January 2013, 
while all the payments have been done through bank transactions within the year of 2013. The 
witnesses M. and I. Mehmeti have witnessed and described the same way of the purchase of 
villas in the village Dardani, which are managed by their brother, the price of their purchase 
and the way of payment. Witnesses P. B., Rr. D., and Xh. S., have stated regarding the relations 
as workers at the Villa “Swis” and their employer, their signed contracts between them and 
their employer H. Mehmeti. From the written contracts it results that Xh. S. and P. B. have 
signed a one-year work contract with the owner M. Halili (see the signed contracts, signed on 
1.02.2013 and 1.04.2013). From the payment orders dated 9.02.2013, 30.04.2013, 21.02.2013, 
14.05.2013, 6.03.2013 completed through “Procredit bank”, and on 25.04.2013 completed 
through “Teb Bank” it results that the payments for the real estate were completed to through 
these banks to the seller I. M. 

These proofs were not questioned by the Prosecutors. While, as per the assessment by this 
court the contract on purchasing of this real estate in the formal-legal aspect fulfill all the legal 
conditions to be considered valid, therefore, the prosecutor did not offer arguments to prove 
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otherwise respectively to prove the fact that they are fictive. Based on the administered proofs 
and as per the assessment of this Court it has not been proved beyond the reasonable doubt that 
the abovementioned real estate is a result of the criminal offence, and the arguments offered by 
the prosecutor that this accused is known earlier as a suspected person on the criminal offence 
of trafficking migrants (a criminal procedure is ongoing at the Basic Court in Pristina) and that 
the wealth is a factual property of the accused E. M. it is verified from the statement given by 
the witness K. T. – criminal offence number 2013-CF-2446 submitted on the battery stealing 
in this hotelier complex by the accused E. M. himself as a damaged party on 28.10.2013, are 
isolated proofs respectively suggestions based on which one cannot conclude that this wealth 
is a factual property of the accused for the following reasons:

The provision of article 275 paragraph of CCP determines clearly that prior to the court issu-
ing a final order on confiscation, the indictment should allege and the state prosecutor should 
prove that the building, real estate or assets are material benefit of the criminal offence under 
investigation. 

It results that the criminal offence was committed by the accused since 24 August 2013, and 
the profit from this criminal offence is 2000€, the investigation on the criminal offence start-
ed on 16.11.2013, while the wealth which is proposed to be confiscated results to have been 
purchased by the father of the accused in 2008, which was then sold to the legal owners on 
18.01.2013 at the amount of 80,000€. 
Therefore, considering the time of the criminal offence was committed, the time when the 
investigations started against the accused on this criminal offence, the amount gained by 
those criminal offence and, as per the assessment by this court, the prosecutor alleges with no 
grounds that this wealth was material benefit of a criminal offence under investigation. In fact 
it is beyond logic to conclude that this wealth has been benefited by the amount of 2,000€. 
Since the same arguments of proof for confiscation were submitted by the court review and 
they were subject of the review of the first instance court and regarding the same the first in-
stance court has given just and detailed justifications, as assessed by this collegium and it is 
not necessary to perform more assessments upon the matter. 
 
(Decision by the Court of Appeal PAKR.no.248/2015 dated 12 January 2016)

PAKR.NO.175/2015

Resetting of the criminal offence – When the Court declared the accused I.K. guilty of 
not only the criminal offence of kidnapping from the article 194 paragraph 2 sub-para-
graph 2.3 in relation to the article 1 of PCRK, but of criminal offence of causing general 
danger from the article 365 paragraph 1 of PCRK and light bodily injury from the arti-
cle 188 paragraph 2 related to paragraph 1 sub-paragraph 1.4 of PCRK it did not apply 
rightly the penal law, because the incriminating actions are consumed with the elements 
of the criminal offence of kidnapping from the article 194 paragraph 2 sub-paragraph 
2.3 related to the article 1 of the PCRK, and not additional other criminal offences. 
 
From justification

At the indictment the Basic Prosecution Office in Ferizaj, PP.I.no.219/2013 dated 20.02.2014, 
the accused I. K. was accused of criminal offence: attempted aggravated murder, foreseen 
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in the article 179 paragraph 1 sub-paragraph 1.5 related to article 28 of PCRK, kidnapping, 
foreseen as per article 194 paragraph 2 sub-paragraph 2.3 related to the article 1 of PCRK and 
the criminal offence of ownership, control and unauthorized possession of weapons, foreseen 
as per article 374 paragraph 1 of PCK, while the accused J. R., A. A. and S. A. because as 
collaborators have committed the criminal offence of helping the offenders after the criminal 
offence, foreseen as per article 388 paragraph 2 sub-paragraph 2.1 related to article 1 and 31 
of PCRK, the accused A. A. additionally of the criminal offence of ownership, control and 
unauthorized possession of weapons, foreseen by the article 374 paragraph 1 of PCRK.

At the main review the Prosecutor after administering of the proofs at his closing speech 
changes and expands the charges, and the criminal offence of aggravated attempted murder re-
sets to a criminal offence of causing general danger from the article 365 paragraph 1 of PCRK, 
on the criminal offence of kidnapping and weapons possession without a license stands by the 
charges, while he expands the charges against the accused I. K. for the criminal offence of 
lightly bodily injury foreseen by the article 188 paragraph 2 related to paragraph 1 sub-para-
graph 1.4 of PCRK, and the criminal offence from the article 388 paragraph 2 sub-paragraph 
2.1 of PCRK with which the accused J. R., A.A. and S. A. are charged he resets to a criminal 
offence of article 388 paragraph 1 related to article 31 of PCRK. 

Basic Court in Ferizaj- Department of serious offences with the decision PKR.no.15/2014 
dated 16 October 2014 declares guilty as charged the accused I. K., J. R., S. A. and A. A. on 
the criminal offences as per the reset and expanded charges and sets the imprisonment sen-
tence for the accused I. K. as follows: on the criminal offence from the article 365 paragraph 1 
of PCRK imprisonment in duration of 6 (six) months, on the criminal offence of kidnapping, 
from the article 194 paragraph 2 sub-paragraph 2.3 related to article 1 of PCRK the sentence of 
3 (three) years and 6 (six) months imprisonment, on the criminal offence from the article 374 
paragraph 1 of PCRK the sentence of 3 (three) months imprisonment, on the criminal offence 
light bodily injury from the article 188 paragraph 2 related to paragraph 1 sub-paragraph 1.4 
of PCRK the sentence of 3 (three) months imprisonment, in accordance with provision of the 
article 80 of PCRK sentenced by a unique imprisonment sentence in the duration of 4 (four) 
years, which includes the time spent in detention since 27.11.2013 until 21.04.2014. The ac-
cused J. R., A. A. and S. A. are sentenced with 4 (four) months imprisonment for each.
At the complaining procedure the abovementioned indictment regarding the accused I.K. 
was changed, The Court of Appeal through the decision PAKR.no. 175/2015 dated 16 De-
cember 2015, the decision of the first instance court is changed in regards to the accused 
related to the legal qualification of his criminal offence and the decision on sentencing. This 
court finds that the accused actions I.K. described as the items I 1-a, 1-b, 1-d of the provision 
of the decision only the elements of the criminal offence of the kidnapping are valid from the 
article 194 paragraph 2 sub-paragraph 2.3 in relation to the article 1 of PCRK, and on this 
criminal offence states his sentencing at the duration of 3 (three) years and 4 (four) months, 
while considering as verified the sentence in the duration of 3 (three) months on the criminal 
offence of ownership, control and authorized possession of a weapon foreseen by article 
374 paragraph 1 of PCK sub-item I 1-c of the provision of the decision, this Court finds in 
accordance provision of the article 80 of PCK and sentences with a unique imprisonment 
sentence in duration of 3 (three) years and 6 (six) months, which includes the detention time 
from 27.11.2013 until 21.04.2014. 

Court of Appeal has assessed as not grounded the allegations of the defense that the first in-
stance court did not verify the factual state and in the absence of proofs has declared guilty as 
charged the accused on the criminal offence of kidnapping, but, reviewing the first instance 
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court decision as per the allegations at the complaint regarding the violations of criminal law 
regarding the criminal offence of causing general danger and light bodily injury this Court as-
sesses that by the rejected decision the criminal law was not applied justly when the accused 
was declared guilty for these additional criminal offences, since the incriminating actions of 
these criminal offence are included within the criminal offence of kidnapping from the article 
194 paragraph 2 sub-paragraph 2.3 related to paragraph 1 of PCRK. 

As per the flow of the event and administered proofs it results we are dealing with a case 
where the accused, in order to realize the criminal offence of kidnapping has shot ones in the 
air from his weapon in his yard where his family members were present and the family mem-
bers of the injured party V. including her mother F., sisters K., M., and brother F. as well as 
the injured V., when kidnapping took place the mother of the injured party was injured while 
attempting to stop the accused in realizing his action (the mother of the injured party tries to 
hit with an ax but while doing that the accused grabs the ax and during the confrontation she 
is injured), therefore this Court assesses that in the actions of the accused only elements of the 
criminal offence of kidnapping from the article 194 paragraph 2 sub-paragraph 2.3 of PCRK 
are included and not the light bodily injury and causing of general danger as mistakenly was 
charged by the prosecutor and assessed by the first instance court. In fact the use of a weapon 
is a consisting element of the criminal offence, while considering that the light bodily injuries 
of the injured Fahrije were caused while she tried to stop the accused in realizing his aim by 
attempting to hit him with an ax (this fact is considered even at the provision of the decision 
while describing incriminating actions regarding tis criminal offence) this Court assesses 
that the Prosecutor should have not incriminate these actions within three criminal offences, 
while since it is prosecutor’s competency to evaluate the incriminating actions and the court 
is not involved in the legal evaluation of these criminal offences as per this court’s assess-
ment the first instance court as well has wrongly evaluated in this aspect therefore it changes 
the attacked decision in regard to legal evaluation in accordance with the criminal law as in 
item I of the provision of this decision. 

(Decision of the Court of Appeal PAKR.no.175/2015 dated 16 December 2015)

PAKR.NO.619/2015

When the provision of the decision is contradictory within itself and with the justifica-
tion as a whole and facts from the case files, at the justification of the decision several 
presented facts are unclear and in a considerable contradiction between what is stated 
at the justification and regarding the content of documents and minutes of the given 
statements during the criminal procedure and between the same files and minutes given 
– the decision contains essential violations of the provisions of the criminal procedure 
as per article 384 paragraph 1 sub-paragraph 1.12 of CCP which make the decision not 
sustainable at the procedural aspect but as well in the aspect just and poor verification 
of the factual state.

From justification 
 
Basic Court in Gjakova – Department of Criminal Offences, by the decision PKR.no.283/2013 
dated 26.08.2015, declares the accused E. H. guilty on criminal offence murder as foreseen 
by article 146 of PCK and unauthorized ownership, control and possession of weapon fore-
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seen by article 374 paragraph 1 of PCRK, and after sentencing to each of them separately, 
imprisonment for murder of 10 (ten) years and 6 (six) months, for possession without a li-
cense of a weapon the imprisonment of 1 (one) year, in accordance with provision of article 
80 of PCRK has judged by a unique imprisonment sentence in duration of 11 (eleven) years, 
which included the time spent in detention since 26.03.2012 further. The damaged party on 
the accomplishing of the legal property request was advised to a civil contest. In accordance 
with article 374 paragraph 3 related to article 69 paragraph 1 of PCRK the guns type “Cerve-
na Zastava M 70”, caliber 7.65 mm x 17mm, and other of type “Cervena Zastava M 57”, with 
the serial number F200525 caliber 7.62 x 25 mm were confiscated as murder weapon – object 
of a criminal offence. 

In the complaint procedure this decision was cancelled according to the complaint of the rep-
resentative of the accused by the decision of the Court of Appeal PAKR.no.619/2015 dated 
9 March 2016. 

Court of the Appeal assesses that the attacked decision contains essential violations of the 
provisions of the criminal procedure from the article 384 paragraph 1 sub-paragraph 1.12 of 
CCP, referred to justly by the representative of the accused. The provision of the decision is 
contradictory within its insight and with the justification as whole and the facts of the case 
files. At the decision’s justification some facts presented are unclear and considerably con-
tradictory between what is presented at the justification related to the content of the case files 
and the statements in the procedure as well as between these files and minutes of statements 
which make the decision not sustainable in the procedural aspect as well as in the aspect of 
just and poor verification of factual state. 

Firstly, these un-clarities and contradictions are related to the provision of the decision in 
regards to the way of committing the criminal offence. In the factual description of the in-
criminating actions of the accused the provision of the decision, among other it is stated “...
willfully deprives of life the now deceased F. H. from the same village, by going to village 
Randobrave at his uncles, driving the tractor at the main road directed towards Gjakove-Priz-
ren he noticed the now deceased F.H. and then from the right side passed the street going 
towards the now deceased who was near by the railway and after a brief argument he pulls 
the gun he was carrying of type “TT”, 7.62 mm, serial number F200525 and shoots once from 
a distance of 2-3 m shooting his chest and then runs away from the crime scene and now the 
now deceased with his guns in his hands shoots twice in the direction of the...        etc.”. 

Based, on such statement it is not clear whether the accused acted willfully to take the life of 
the now deceased, or to avoid possible attack from the now deceased. And, based on the eye 
witness of the event A.K. whose statement serves as the main support for the provision of 
the decision it results to be very contradictory and unclear, due to the fact that this witness at 
his statement said that the now deceased had a gun in his hands and he pointed that towards 
the E. Therefore, the court based on his witness statement concludes that the now deceased 
had a weapon in his hand that the accused shot first at the direction of the now deceased, but 
does not give any reasons why he was trusted since his gun was pointed at the direction of 
the accused or reasons which would exclude the possibility that the now deceased has his gun 
pointed at the accused.

Secondly, these contradictions are evident at the decision’s justification as well, since they 
are in considerable contradiction regarding the way the accused E. has acted, respectively the 
incriminating actions of the accused. Therefore, at the justification of the decision page 11 
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paragraph two and page 17 paragraph two, as well, the court states that the witness A.K. is 
fully trusted since his statement is in accordance with the sketch of the crime scene and the 
bullet cartridges found at the crime scene, since the bullet cartridge belonging to the weapon 
of the accused was found in front of the tractor, while, the pieces of the metal shells were 
found in the wall of the witness Sh. H., belonging to the victim’s weapon, since the accused 
was moving in that direction – towards the river Drin which verifies the fact that the victim 
has shot at his direction just as the witness stated. But, based on the sketch of the crime scene 
and ballistic expertise it results that the bullet cartridge found at the crime scene evidenced 
as proof no.2 belongs to the weapon of the victim (Cervena Zastava), caliber 7,65mm, Model 
70, serial number 21227. Then amazingly at the page 14 of the decision’s justification it is 
stated that allegations of the accused that the victim has shot two or three times at his direc-
tion are in contradiction with the statement of eye witnesses, material proofs, sketch of the 
crime scene – the list of evidences when it is verified that at the crime scene only one bullet 
cartridge caliber 7.65mm which belongs to the accused weapon. In fact the attacked decision 
is not compiled in accordance with provisions of the article 370 paragraph 7 of CCP, because 
the same does not contain the state of facts based on administered evidences and reasons for 
contradictory evidence are not given. Witnesses’ statement have been described narratively 
as well as other evidence without giving any evaluation regarding the correctness of the con-
tradictory evidences. Therefore, this circumstance and the abovementioned circumstances 
present essential violation of provisions of criminal procedure foreseen by article 384 para-
graph 1 sub-paragraph 1.12 of CCP, which presents a legal grounds for cancellation of the de-
cision, since they make impossible a just evaluation of the legacy of the decision in question.

As per the evaluation by the court of Appeal with the attacked decision there was no just nor 
complete verification of the factual state which makes it not sustainable at the aspect of the 
material rights – application of the criminal law, because up to here the court’s conclusion 
that the accused acted willfully to deprive of life the now deceased, is not sustainable.

 In the attacked decision there has been no just and complete verification of the defense of the 
accused E. H. and neither of the eye witness in regards to their statements and the material 
evidence found at the criminal case. Based on the report from crime scene checking it was 
concluded that the event happened in the right side of the main road Prizren – Gjakove in the 
village Krushe e Madhe in Rahovec in front of the house of Sh. H., and I. I., which are located 
at the left of the main Prizren - Gjakovë. On the left side of the tractors traces of blood have 
been found, while the blood traces have been fond in the side walk on the right side of the 
road (direction Prizren – Gjakove. After 100 m of distance the blood traces stop, but on the 
unraveled road (about 202 m far from the tractor) on the left side of the road (direction of the 
victim’s house) infront of the gate of Sh. D. Blood traces found in front of the gate of Sh.D., 
have been registered as evidence no.1. In front right wheel of the tractor, on the sidewalk a 
bullet cartridge has been found with the sign at the base S&B 7.65 Br.11, which was regis-
tered as evidence no.2. Blood traces on the left of the tractor have been registered as evidence 
no.3. Tractor “Ferguson IMT 539”, red color (no rimorkio) was found on the sidewalk (in the 
direction of Prizren) on the right side of the main road (which was riven by the accused) was 
registered as evidence no.4. Parallel to the tractor on the left of the main road Prizren-Gja-
kove at the left side of the secondary road which takes to the house of Shefki Hotit a bullet 
shell has been found without a description and registered as evidence no.5. In the outside 
wall of the Sh. H. house (parallel with the tractor and near the gate) in a vertical height from 
the ground of 0.56 m a hole was found and inside the hole was located a metal fragment 
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which was registered as evidence no. 6, while behind the tractor right wheel traces (length 
5 m) were found which are suspected to be caused by force braking which was registered as 
evidence no. 7. Based on the report from the autopsy the now deceased had scratches at the 
right side of the forehead, sideway of right eye, his nose and both hands. In his chest wounds 
caused by firing weapon on his left and right side and near the armpit – which was (deadly), 
fire arms, entering, thru wound at the upper region of the left arm front and side way, left, 136 
cm from the sole of the foot, perimeter 1x 1 cm, irregular openings and oval form, reddish to 
black in color; outward wound, thru by fire arms, at the upper left region of the chest, near 
the left armpit 133 cm from the sole of foot, this fire arm has passed through a space of 3 to 
4 ribs, at the front side of the chest by passing through the lungs on its left and continuing 
to the spine and between ribs VII and VIII were the outward wound was found 121 cm from 
the sole of the foot. The arm used by the accused on the day the crime happened is revolver 
“Cervena Zastava”, model TT caliber 7.62mm, serial number F200525, which was registered 
as evidence D#5J, while the arm used by the now deceased is a revolver “Cervena Zastava”, 
caliber 7.65 mm, Model 70, serial number 21227, registered as evidence D#1F. As per the 
trace ology expertise done in Zagreb no. 511-01-110-115/1-2440/12 SK dated 26.06.2012 
based on the samples taken from the accused and the victim’s the presence of fire gun pow-
der was verified. As per the expertise of Fire Arm Unit no. AKF/2012-0909/2012-772 dated 
26.04.2012 it results that the bullet from the evidence D# 2 as well as the shell from the evi-
dence D# 6 caliber 7.65 mm have the same individual, ballistic characteristics with the shells 
shot from the revolver of the evidence D# 1F which means they have been shot from this 
weapon (deceased’s revolver), while the shell from the evidence D# 5 of the caliber 7.62x25 
mm has the same individual characteristics with the shells shot from the revolver from the 
evidence D #5J which means they have been shot from this gun (the gun of the accused). The 
accused E. at his defense stated that he was defending himself since “with the now deceased 
he had good relations. On the critical day firstly he shot at his direction once now the now 
deceased at a distance of 20-30 meters. At that moment he released the steering wheel, while 
the tractor returned towards the now deceased because he had a flat tire. At the moment when 
the tractor stopped, the now deceased was positioned at his left side. Then he managed to 
get the gun from the case (under investigations and at the court review when the decision 
P.no.218/2012 dated 21.12.2012 was brought, which was cancelled by a decision from this 
court PAKr.no.79/2013 dated 24 June 2013, he said he was carrying his gun on his belt) 
which was very difficult due to the many working tools, he repeated this, and when he saw 
his gun directed at him at the left arm, he shot once in self-defense. He did not see whether he 
had a shot at the now deceased, since he crossed the main road. Meanwhile, as he was leaving 
he heard another shot from the deceased. The now deceased has shot his gun 2-3 times, once 
in a distance of 20m, the second in a distance of 15m and the third in a distance of 2-3m. He 
bought his gun six months prior to this event. The only eye witness to this event A.K. who 
was never questioned at the main review has stated that his profession is auto-mechanic. On 
the day of the event one of his customers was at the anniversary of the Krushe e Madhe mas-
sacre with his vehicle. After the ceremony the vehicle did not start and he picked him up with 
taxi to go and fix his vehicle. His vehicle was parked near the main road Prizren-Gjakove. 
While he was working he heard an old man’s voice screaming “don’t, boys don’t”. He raised 
his head to see what is going on and saw the old man who was at his direction, and then at a 
distance of not more than 50m parked a tractor of the type “Ferguson”. Inside the tractor was 
the accused E. H., while in a distance of 2-3 m was the now deceased F.H. The first thing he 
noticed was that the now deceased had a gun in his hand and he pointed that towards the ac-
cused. He could not see whether the accused had a gun since he was sitting in his tractor, but 
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then he noticed that out of a sudden the accused had a gun and shot at the now deceased, and 
he wounded him. The now deceased was near the railway and the distance between them was 
about 2-3m at the most. After shooting the accused jumps from his tractor crosses the main 
road and leaves towards the river Drini. Afterwards, the now deceased had his hand at the 
wound, somewhere in his stomach while in the other hand he still had the gun and wounded 
he moved to the main road and once again he heard a shot towards the accused and he walked 
up to the place where he returned to the village Krushe e Madhe. He worked 2-3 years as an 
auto-mechanic in village Krushe and he knew the now deceased, while the accused he knows 
only as a familiar face. The old man who yelled “don’t boys don’t”, is called Sh. H., he knows 
him because when he worked in this village his place of work was not further than 100 m 
from his house. Sh.H. was questioned as a witness but he did not clear anything on the case 
and he stated he did not see the case. Other questioned witnesses in this case were not eye 
witnesses and gave no details on the case. 

Based on this state of facts on this criminal-legal case it is not being contested that the now 
deceased has been shot by the accused at a close distance with a firearm and died as a conse-
quence of bleeding from the kinetic energy of the firearm which while entering has damaged 
both lobbies of the left lung. It is not being contested that the now deceased has used his gun. 
But according to the assessment of this court essential circumstance in this case is whether 
the now deceased has shot at the direction of the accused as the accused is being defended, 
in what position was the now deceased at the critical moment and was he pointing his gun to 
the accused as the eye witness states or wasn’t he?

The right solution of these fact is essential on this issue, because from these circumstances it 
depends not only the solution of the critical event but the applying of the criminal law from 
the objective aspect of the criminal offence but as well from the subjective aspect – the will-
ingness of the accused, was it really oriented toward depriving from life the now deceased 
or towards something else – self-defense as the accused alleges. In fact as per the court’s 
assessment these circumstances have become not lightened. In this case as per the suggestion 
of this court the reconstruction of the scene has been performed with ballistic experts and 
the medical-legal expert, but, the court during the reconstruction did not verify justly and 
completely finding of the two shells – the one before the front right tire of the tractor, at the 
sidewalk with the sign at the base S&B 7.65 Br.11, which as per ballistic expertise was shot 
from the now deceased weapon, and the one found parallel to the tractor at the left of the main 
road Prizren-Gjakove at the left of the road towards the house of the Sh. H. which results 
to have been shot from the accused weapon and the one metal fragment at the crime scene, 
the now deceased position and the accused in relation to defense of the accused and the eye 
witness statement. At a surprise, the court during the reconstruction of the case questioned 
the witness Sh. H. even though this witness besides the eye witnessing at his statement he 
states that he did not see the event and does not know the eye witness (in fact the court at 
the decision does not give any reasons what was verified by the case reconstruction but only 
describes the events as a whole). Then, the unjustly and incomplete state of the facts is man-
ifested in relations to the verification of facts, as well, related to the nature of wounds which 
were found at the now deceased. As stated earlier, the now deceased, according to the autopsy 
report had scratches at the right part of the forehead, sideways near the right eye, in the nose 
and in both palms of his hands. The medical-legal expert Dr. Arsim Gerxhaliu (who compiled 
the autopsy report jointly with Dr. Naim Ukën) was questioned at the main review when the 
decision P.no.218/2012 dated 21.12.2012 was brought, and which was then cancelled by a 
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decision of this court PAKr.no.79/2013 dated 24 June 2013). According to this expert the in-
juries in the forehead on a high probability were caused by the collision with a solid and sharp 
object, like a rod or punch, and scratches on the saddle of the nose could have been caused 
by falls, bruises on eye is a consequence of the bleeding which has touched inside between 
half bone and the covering of the brain, and he did not rule out the possibility that there was a 
fight and he stated that there is a high probability of that, while based on the firearms wounds 
the now deceased was on the side in the report with the attacker because the entering point of 
the wound is on the left side going slightly down which does not preclude the possibility of 
the victim bended when he was hit.

At the re-trial the expert Dr. Naim Uka was questioned (who participated at the reconstruc-
tion of the case) who stated that all other wounds except for the fire gun wounds were caused 
by a collusion with a strong and dull (not sharp) which in the concrete case might have been 
caused as a result of the contact of the victim with the terrain where the accident happened, 
while the exat position of the deceased was bent. Therefore, the medical-legal experts who 
compiled the autopsy report have different opinions regarding the fact on how did the injuries 
not caused by firgun, and the position of the deceased at the critical moment. 
From the above stated reasons the allegations of the representative regarding the state of the 
facts are grounded, since on the first instance court the essential facts related to committing 
the criminal offence were not verified, and the verification of the same is the basis of applying 
justly the criminal law.

At the re-trial the first instance court must eliminate the emphasized essential violations of 
the criminal procedure, administer once again the previous evidences, but ensuring an opin-
ion from a team of medical-legal experts to determine the fact on how these injuries were 
caused, the ones not caused by the fire guns) that it to eliminate contradiction in this di-
rection, determining the exact position of the deceased at the critical moment, to question 
directly the eye witness of this event, to identify the need on another ballistic expertise, then 
reconstruction of the scene to be repeated in the presence of the medical-legal experts and 
ballistic in order to have their scientific opinions and conclusion on how, position and place 
where the shot come from, the position of the now deceased at the moment when he was shot, 
and other important circumstances regarding the case and after a just and logical assessment 
of each evidence and in relation to other evidences to bring a just decision in the legal aspect 
of this criminal offence. 

(Decision of the Court of Appeal PAKR.no.619/2015 dated 9 March 2016)

PAKR.no.94/2016

changing of the first instance court decision, regarding the 
decision on the sentence, from the life in prison  

sentence to imprisonment on a set time
From justification 



48

On the decision of Basic Court – Department of Serious Offences in Pristina P.no.13/2015, 
dated 11.09.2015, the accused E.K and A.M, and the juvenile F.C, have been found guilty 
for the aggrevated criminal offence in collaboration, from article 179 paragraph 1 sub-para-
graph 1.4 and 1.6 related to the article 31 of PCRK, and on this criminal offence the accused 
E.K, was sentenced with life in prison sentence, the accused A.M, with life in prison and the 
juvenile F.C, with juvenile imprisonment in duration of 9 (nine) years and 10 (ten) months.

For the accused the time in detention from 17.10.2014 was included in the sentence while 
for the juvenile F.C. the time spent in detention from 18.10.2014, is calculated as sentence ti 
imprisonment for juvenile.
 
From the accused E.K, the vehicle brand “Golf 2”, with registration 01-510-AC, was confis-
cated as well as mobile phone HTC, with “IPKO” Card, was confiscated from the juvenile 
F.C.

The damaged party M.A, for the completion of the request for legal claim he was instructed 
to a civil contest. 
Against this decision within the legal deadline the representatives of the accused have sub-
mitted a complaint based on all complaining grounds and the juvenile defendant requesting 
to change the decision on the sentencing. 

At the complaint hearing the Kosovo Court of Appeal has decided: with a partial decision on 
the representatives of the accused E.K and A.M. CHANGE the decision of the Basic Court– 
Department for Serious Offences in Pristina, P.no.13/2015, dated 11.09.2015, only regarding 
the decision on the sentence, therefore the Court of Appeal, for the criminal offence aggre-
vated murder in collaboration, from the article 179 paragraph 1 sub-paragraph 1.4 and 1.6 
related to the article 31 of PCRK, in more detailed decribed at the provisions of the decision, 
based on article 45 of PCRK, the accused E.K, sentences with imprisonment in duration of 25 
(twenty five) years, the accused A.M, sentences with imprisonment in duration of 22 (twenty 
two) years, and include the time spent in detention from 17.10.2014, further. The complaint 
by the defeendant of the juvenile F.C. was rejected as not grounded. The rest of the decision 
remains unchanged.

The Court of Appeal assesses that the attacked decision, does not contain any essential vi-
olations of the provisions of the criminal procedure allegated by the the representative of 
the accused and the juvenile, and the same is compiled in accordance with provisions of 
the article 370 paragraph 5,6 and 7 of CCP. In the provisions of the decision are included 
all necessary information as foreseen with the article 365 paragraph 1 sub-paragraph 1.  1 
of CCPK, and therefore, the first instance court, has included the criminal offence on which 
the accused and the juvenile were declared guilty of, with the other facts and circumstances 
containing the criminal offence as well as the facts and circumstances on which are based the 
application of provision of the article 179 paragraph 1 sub-paragraph 1.4 and 1.6 related to 
article 31 of PCRK. 

The first instance court, after adminestering the evidences, has verified the state of the facts 
as follows:

The accused E.K and A. M and the juvenile F.C on 12.10.2014, around 20:30 min. met at 
the cafeteria “XXL” (arranged earlier), in collaboration with the intent of depriving from 
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life the now deceased M.A., with a motive of gaining material benefit. During the dinner the 
juvenile F.S. tells the accused E.K. and A. M that she set a meeting with a person from the 
Obiliq neighborhood and they arrange the plan on how to take his money and deprive him of 
his life. Therefore they divided the roles and tasks, and in a cunning way, when the juvenile 
F. meets the now deceased M., the accused E. comes acting as a taxi driver “black market” 
and when they arrive at the Obiliq’s roundabout, the juvenile F., tells to the now deceased she 
would prefer to go to Pristina to have a walk and the accused E.K. continues driving up to the 
road to village Zhilivoda, when the accused A.M was waiting and giving him a sign to stop, 
when he gets in the vehicle, in order for the now deceased to have the impression that it is a 
“taxi”, and therefore the accused E.K. continues driving towards village of Zhilivoda, return 
again to Obiliq, and we arrives at the “Minimarket Emona”, the now deceased M. in English 
tells him: ”stop the car because I don’t like this driving and how much do I owe you”, and he 
gets out of the car, for a moment the juvenile F.C. and the accused E.K. and A.M. get out of 
the vehicle as well. The accused E. takes out his ID and presents himself as a police officer 
to the now deceased M. by force they return him back to the vehicle at the back seat, where 
the accused E. joins him. The accused E. tells the accused A.: “get in the vehicle and drive”, 
while at the front seat sits the juvenile F.C. and they continue towards village Mihaliq, fill the 
vehicle with fuel, return to Obiliq and continue on the road to village Hamidi, through the 
village Lajthishtë and continue towards a mountain in the village of Strofc in Vushtrri, (“Mal 
i Qyqavicës”), continue driving, until they reach a impassable road, they stop the vehicle and 
continue walking through the mountain until they reach a place called “Buxhak i Strofcit”, 
near a well. As soon as they get there, the juvenile F, tells the accused: this must be killed 
because he will not give any money he will just run away”, then they tie the now deceased’s 
hands with a t-shirt and a rope, and after they tie their hands with the ties of his shoes and his 
t-shirt, the accused E. K and A. M., take off his belt and both of them tie his neck with his belt, 
the accused E. K and A. M, put his legs to his neck, they tighten the belt to kill him, but when 
they see that the now deceased M. is still alive they take rocks and hit him behind his head 
and all over his head until they are convinced that he is not alive, e due to the brain bleeding 
as well as the brain membrane, the M. dies, then they take off his close and throw him in the 
well, they take his bag with 200 EUR and some dinars, the clothes and the mobile telephone, 
they share the money and leave the crime scene. Several days later the accused E. K and the 
accused A. M, return to the the crime scene, the take him out of the well and they bury him 
several meters away from the well, covering his body with soil, rocks and some wood.

The state of facts was verified by the first instance court, this court approves it as a state of 
facts verified justly and completely. 

The allegations of the representatives of the accused E. K and A.M, that the determined sen-
tence is too harch are grounded while the representative of the juvenile F.C allegations that 
the sentence detemrined is too harch are found as not grounded. 

The first instance court, while determining the sentence states that the mitigating and aggra-
vating circumstances were considered while detrmining the type and the height of the pun-
ishment forseen in the article 73 and 74 of PCRK, when for the accused E.K. and A. M., no 
mitigating circumstance was found, while for the juvenile F.C. the mitigating circumstance 
was her admission of guilt, showing of remorse, while as an aggravating circumstances for 
the accused and for the juvenile were considered also the high scale of aprticipation in com-
miting the criminal offence, the high level of willingness, use of force and threat while comit-
ting the criminal offence, commiting of the murder in such a cruel way, that the victim was 
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completely unprotected, the age of the victim – the victim was young 24 years old, that the 
vicitim not for a moment did provoce or did anything to contribute to the criminal offence, 
the high scale of the damage caused, that the accused E. was ex-convicted for another crimi-
nal offence and therefore the above mentioned were ginev the sentences as mentioned above.
This court approved the mitigating circumstance which the first instance court coonsidered, 
while determining the sentence for the juvenile F.C, that the juvenile addmited the guilt and 
showed remorse and as the aggravating circumstance the age of the victim who was 24 years 
old as well as the fact that the now deceased M. not with any acions did contribute to what he 
suffered while the other aggravating circumstances cosnidered by the first instance court- like 
the high scale of the participation in commiting the crime (since the accused have been found 
guilty for collaboration – which is the highest scale of the collaborating, as well this court 
can not approve just like it can not approve the circumstance of using force and threat to de-
prive from life the now deceased therefore the same can not be considered as an aggrevating 
circumstance while regarding the cruel murder this court gave its findings and cruel murder 
can not be considered as aggrevating crcumstance.

This court can not approve the conclusion of the first instance court that on the accused E and 
A side no mitigating circumstance were found.
It is a fact that the juvenile F.C, has addmited the guilt for commiting the criminal offence or 
using the adult terminology addmision of guilt, that she has shown remorse for the committed 
criminal offence, but these mitigating circumstance are minor in comparison to the other ag-
grevating circumstances including the fact that the juvenile was the initiator and the organizer 
of deprivign from the life the now deceased M.A., that exactly the juvenile F.C. acting to be 
in love with the now deceased M.A, set up a date with him, while organizing with the accused 
E.K. and A.M., put the now deceased M.A. in a trap, by brining hime to the crime scene as it 
is described in the state of the facts, then throwing the body of the now deceased M.A. into 
the well, and after the execution going to listen to music and then going to have sex with 
the accused with the accused E.K, and in the following days she was arrested by the police 
playing the role of a saint; all these circumstances F.C. performed intentionally, therefore, 
the same make the juvenile F.C. to have the main role in depriving from life the deceased 
M.A. therefore the sentence determined for the juvenile F.C. is in proportion with the scale 
of the social hazard of the criminal offence for which the juvenile F.C. has been declared 
responsible as well as the level of the criminal accountability of the juvenile and as this court 
is convinced only with the determined sentence the aim of the imprisonment foreseen for 
the juvenile will be achieved as foreseen by article 32 of JJC, the aim being the contribution 
towards rehabilitation of the juvenile F.C., growing and especially education of the juvenile, 
specialized education, and her professional capabilities and the proper personal development. 
Besides this the imprisonment of the juvenile must influence positively through protection, 
assistance and supervision to prevent the recidivism of the juvenile. 

The life in prison sentence for the accused E.K. and A.M, according to this court is harsh. The 
first instance court, says that did not find any mitigatin circumstances for the accused and this 
conclusion can not be approved by this court, because the accused E.K. and A.M. are rela-
tively young, not convicted before (eventhough the first instance court states that E.K. was 
ex-convicted, without referring to the concrete decision, concrete criminal ofence or concrete 
sentence), of a poor economic stuation, has completed only the primary school which shows 
their level of understanding the society’s values, the accused A.M. remorsing on the commit-
ted criminal offence, considering that this court could not approve the aggravating circum-
stances, above mentioned, and considering that the first instance court and neither this court 
did not verify that the accused have committed a criminal offence in circumstances which 
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were extremely aggravating or that the criminal offence has caused heavy consequences , 
not considering the qualifying elements of the criminal offence on what the accused have 
been declared guilty off, because the qualifying elements of the committed criminal offence 
on what they have been declared guilty cannot be considered as aggravated circumstance, 
but considering the general rules on sentence measurement as well as the general rules on 
sentence aggravation and the fact that the accused have acted willfully which is the highest 
scale of intent, the age of the victim as young, the behavior of the accused after committing 
the criminal offence by throwing the victim into the well, burning his clothes, going to listen 
to music after the crime, then going to a hotel where the accused E.K. makes love to the ju-
venile F., this court finds that the determined sentence to the accused life in prison is harsh, 
because it is the highest sentence that can be given based on PCRK, and by executing the 
same, the accused do not get a chance for improvement and the court would start up from the 
statement that the place for the accused for their entire life will be the prison, but considering 
the relatively young age, the court is convinced that the accused with a set sentence with 
imprisonment would re-socialize while with a life in prison sentence would not re-socialize, 
and in this conclusion this court does not have any tangible circumstances that bring to this 
conclusion, therefore this court finds that life imprisonment sentence to the accused is harsh 
and this court changes the decision on the sentencing, determining the sentences as per the 
provision of the decision as follows: the accused E.K, sentenced with imprisonment in du-
ration of 25 (twenty five) years because the role of the E.K. after the juvenile’s role is the 
biggest, because he did not show not the least sign of remorse and pity, while the accused 
A.M. is sentenced with imprisonment in duration of 22 (twenty two) years, because the role 
of the accused A.M, is lesser in comparison to the accused E.K. and that the same has ad-
mitted more incriminating actions and showed remorse for the committed criminal offence, 
therefore this court finds that the sentences determined for the accused are in proportion with 
scale of social hazard of the criminal offence on which the accused have been declared guilty, 
as well as the circumstances in which the criminal offence was performed and the level of 
criminal accountability of the accused E.K. and A.M. and also the court is convinced that 
with these sentences the intention of the punishment will be fully achieved, foreseen as per 
article 41 of PCRK, namely prevent the accused from committing other criminal offences 
in the future, to rehabilitate the accused, to prevent other persons from committing criminal 
offences, to express the social judgement on the criminal offence and influence in increasing 
the morale and power of force to respect the law. 

(Kosovo Court of Appeal, PAKR.no.94/2016, dated 02.03.2016)

PAKR.NO.99/2016 

   
Annulement of the first instance court decision due to wrong and not complete verifica-
tion of the factual state 

From justification

Basic Court – Department of Serious Offences in Gjilan, by the decision PKR.no.99/2014, 
dated 05.01.2016, the accused Z.P, based on article 364 paragraph 1 sub-paragraph 1.3 of 
CCPK, has released off the charges on the criminal offence unauthorized ownership, control 
and possesion of weapon from the article 374 paragraph 1 of PCRK. 



52

 The hunting rifle with two barrels with number 3-721114 and with number 376637, 10 bul-
lets caliber 16mm, an air gun with number 67488 and twenty bullets caliber 7.57mm were 
confiscated from the accused.

The Kosovo Court of Appeal, assessing the attacked decision, as per complaint allegations 
found that there has been a wrong and non-complete verification of factual state. This due to 
the fact that, in this criminal offence case files there is a search warrant no. UGJK.98/2014, 
dated 29.04.2014, for the search of the house and the other buildings around it of the suspect 
G.P. from village of Pasjan.

With full executed decision the Basic Court-Department of Serious Offences in Gjilan, PKR.
no.99/2014, dated 27.10.2015, have been declared as unacceptable the evidences: the police 
officer’s report NJHJR0053-14, dated 30.04.2014, the report on the search NJHR0053-14, 
dated 30.04.2014, verification on the search of the house dated 30.04.2014, the photo album 
with photos from the case no. NJHR0053-14, dated 30.04.2014, because the same were se-
cured in contradiction with the article 15 paragraph 7, 108 paragraph 2 and 7, 109, 111 para-
graph 1.6, 112 paragraph 2 and 3, 249 paragraph 5 and 275 of KCCP. 

The first instance court, has released off charges the accused based on article 364 paragraph 
1 sub-paragraph 1.3 of CCPK, which means that according to the first instance court, it has 
not be proved that the accused has committed the criminal offence which he is charged with.

A complaint was filed against this decision by the Basic prosecution in Gjilan, due to the 
wrong and non-complete verification of the factual state. 

At the hearing of this criminal case the statements from the following witnesses were ques-
tioned S.P., S.S., R.D., A.K., the written evidences were administered and the accused was 
questioned. 

As per the above in this criminal case three Kosovo Police officers have been questioned as 
witnesses S.S., R.D. and A.K., but the first instance court considers that their sources of infor-
mation are based in evidences which have been declared as unacceptable and that basically 
related to the house search of the accused Z.P.

This court does not approve the decision of the first instance court, that the evidences of the 
witnesses S.S., R.D. and A.K., are unacceptable evidences because these witnesses based 
on a court order performed the house search of the accused, therefore, on the house search 
they have the legal base in the search order issued by the court, and thereof the statements 
of these witnesses cannot be treated as unacceptable evidences and because of respecting 
the legal provisions which regulate the issue of the house search, the court mentioned the 
minutes of the search and other evidence which were considered as unacceptable evidences 
in the decision. 

The accused Z.P, at his statement given in the prosecution stated that for the hunting rifle the 
license had expired, the witness S.P., stated that she lives together with her son Z., with the 
daughter in-law and her nephew in the same house, while the witnesses S.S., R.D. and A.K., 
have stated that at the house of the accused they have confiscated an air gun and a hunting 
rifle, while the hunting’s rifle license has expired.
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Therefore, from the administered evidences during the court review, it results that the first 
instance court, did a wrong and non-complete verification of the factual state when it released 
the accused Z.P, from the charge, according to the conclusion of the first instance court, on 
justification that it was not proved that the accused has committed the criminal offence for 
which he has been accused. 

Due to the wrong verification of the factual state the court cannot proceed further, according 
to the article 403 of CCPK, therefore the attacked decisions is annulled and the case returned 
for re-trial. 

At the re-trial the first instance court must administer all proposed evidences, verify com-
pletely and justly the factual state and then bring a just and lawful decision. 

(Kosovo Court of Appeal, PAKR.no.99/2016, dated 29.03.2016)

PAKR.NO.157/2016

Annulment of the first instance court decision while reviewing the decision ex-officio as 
per article 394 paragraph 1 of CCPK, finds that the decision has essential violations of 
provisions from article 384 paragraph 1 sub-paragraph 12 related to article 370 para-
graph 7 and 8 of CCPK.

From justification

By the decision of the Basic Court – Department of Serious Offences in Pristina, PKR.
nr.183/2015, dated 28.12.2015, the accused Q.Sh., has been declared guilty on the criminal 
offence grievous bodily harm from the article 189 paragraph 5 related to paragraph 1 of 
PCRK and criminal offence unauthorized ownership, control, possession and use of weap-
ons from the article 374 paragraph 1 of PCRK, and on the criminal offence from the article 
189 paragraph 5 related to paragraph 1 of PCRK, he was sentenced with imprisonment in 
duration of 2 (two) years, which sentence included the duration of the house arrest since 
16.10.2014 until 07.10.2015, while on the criminal offence from the article 374 paragraph 1 
of PCRK, he was sentenced with a fine in the amount of 500 (five hundred) Euro, which he 
was obliged to pay within 15 days, under the threat of execution by force. 

The accused was obliged the expenses of the criminal court proceeding in the amount of 20 
EUR, and the court lump sum at the amount of 100 EUR within 15 days after the decision 
enters into force.

Against this decision the Basic Prosecution Prosecutor has filed a complaint within the dead-
line for submission regarding the decision on the criminal sanctions. 

The Kosovo Court of Appeal assessing the attacked decision, as per the complaint allegations 
but as well as per ex-officio as per article 394 paragraph 1 of CCPK, finds that the decision 
has essential violations of the provisions of the criminal procedure as per 384 paragraph 1 
sub-paragraph 12 in relation to the article 370 paragraph 7 and 8 of CCPK, for the reasons 
as follows:
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The first instance court declared the accused Q.Sh, guilty for the criminal offence grievous 
bodily harm as per article 189 paragraph 5 related to paragraph 1 of PCRK, on which offence 
he was sentenced wit imprisonment in a period of 2 (two) years.

On the criminal offence grievous bodily harm from the article 189 paragraph 5 of PCRK, the 
punishment by imprisonment of not less than three years have been foreseen.

In the justification of the first instance decision, there have been no reasons on the essential 
facts on what are the mitigating circumstances the court considered while determining the 
sentencing for the accused under the minimum foreseen by the law.

Therefore, the absence of reasons on the essential facts, on what are the circumstances espe-
cially the mitigating ones the court considered while determining the punishment under the 
minimum set by the law, makes the attacked decision involved in essential violations of pro-
visions of the criminal procedure based on article 384 paragraph 1sub-paragraph 12 related 
to article 370 paragraph 7 and 8 of CCPK.

(Kosovo Court of Appeal, PAKR.no.157/2016, dated 12.04.2016)
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PAKR.NO.531/2015

The criminal offence aggravated murder from the article 147 paragraph 1 sub-para-
graph 3 of PCK, is considered committed when a person deprives from life the other 
person in a cruel and cunning way. As per this provision, as actions of committing this 
criminal offence are crue

lty or cunning, at the concrete case cunning because the accused has misused the vic-
tim’s trust. 
  
From justification

By the decision of the Basic Court – Department for Serious offences in Pristina, PKR.
no.20/2013, dated 02.03.2015, the accused D.B, has been declared guilty on criminal offence 
aggravated murder from the article 147 paragraph 1 sub-paragraph 3 of PCK, the criminal 
offence on unauthorized ownership, control and possession of weapons from the article 328 
paragraph 2 of PCK, and the criminal offence attack an authorized person, while on duty, 
from the article 410 paragraph 2 related to paragraph 1 of PCRK and for these criminal of-
fences he has been found guilty and the sentences have been determined to him as follows: 
on the criminal offence of aggravated murder, article 147 paragraph 1 sub-paragraph 3 of 
PCK, imprisonment in duration of 27 (twenty seven) years, on the criminal offence from the 
article 328 paragraph 2 of PCK, imprisonment in duration of 1 (one) year and on the criminal 
offence from the article 410 paragraph 2 related to paragraph 1 of PCRK, imprisonment in 
duration of 1 (one) year, while based on the article 71 paragraph 2 sub-paragraph 1 of PCK, 
the long-term sentence with imprisonment was determined to him in duration of 27 (twenty 
seven) years including the time spent in detention from 25.08.2010, further. 

The damaged A.B and L.B, on requesting legal material benefit have been instructed on civil 
contest.

The accused has been obliged to cover the criminal procedure expenses, which will be as per 
court’s calculations, while the court lump sum in the amount of 100 EUR to pay within 15 
days of this decision entering into force.

To the accused by a special decision the detention was continued up to the decision entering 
into force but not longer than the determined sentence. 
Against this decision within a legal deadline the Prosecutor of the Basic Court in Pristina has 
filed a complaint on the decision on sentencing and the representative of the accused on all 
complaining grounds. 
Complaint allegations on the essential violations of the provisions of criminal procedures and 
the Court’s findings:

Kosovo Court of Appeal, assessing the attacked decision, as per complaint’s allegations and 
as per ex-officio found that the attacked decision does not contain any essential violations 
of the provisions of criminal procedure from article 384 paragraph 1 sub-paragraph 1.12 of 
CCP, because the same has been compiled in accordance with article 370 paragraph 4,6,7 
and 8 of CCPK.
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The provisions of the attacked decision include all the necessary information as foreseen by 
the article 365 paragraph 1 sub-paragraph 1 of CCPK, therefore by the decision declaring 
guilty the accused D.B. the court included the criminal offences on which the accused have 
been found guilty of together with the facts and circumstances which comprise the criminal 
offence figure as well as the facts and circumstances on which the applying of the respective 
provisions of the Criminal Code were depended upon.

The first instance court, at the decision’s justifications has submitted the reasons for every 
item of the decision. The provisions of decision are clear and understandable, there are no 
contradictions among them nor with the reasons submitted in the decision. 

The complaint allegations regarding the factual state and Court’s findings: 

The allegations of the representative of the accused that the first instance court did not verify 
completely and the verified part was done wrongly, are not grounded allegations.

Based on the administered evidence, the factual state has been verified, that the now deceased 
R.B was the bridegroom of the accused D.B. On the critical date while the now deceased 
R.B., driving with his vehicle type “Mercedes” , Slovenian plates, and the witness Luigj 
Junqaj was in the vehicle with him, near the pizzeria “Romano” saw the accused D.B. and 
told to his fellow L.J.: “here is my wife’s brother, let stop and pick him up and we go for a 
coffee”. This is what he did, and the accused D.B. entered inside the now deceased vehicle 
and sat on the back of the vehicle “Mercedes” with Lubljana plates which was driven by the 
now deceased R.B. After getting inside the vehicle the accused hugs his sister’s husband now 
deceased R.B. Start driving the vehicle about 60m, slows down due to the cross walk. The 
witness L.J. to not intrude the discussion between the two men, turns his head to the right. 
In a moment he hears a shot, and he thinks that there are fireworks, but since the voice came 
from the ceiling of the vehicle he tells the accused D.: ”don’t shoot because the police can 
stop us”. Then when he turns on his left he sees that the now deceased R.B. had blood in his 
head. While in the vehicle the accused D. shoots two more times on the now deceased and 
then moves to the left of the vehicle and shoots him two more times, therefore the now de-
ceased is dead. The accused then, leaves the vehicle stops a taxi and goes to Pristina. 

As per witness’s L.J. statement the fact that the accused D.B. after entering the vehicle has 
hugged the now deceased R. and while the now deceased was driving the accused shoots him 
with a revolver, that is the accused in a cunning way shoots the now deceased R. The victim 
R.B. did not know about the attack and did not even expect the attack and consequently has 
been deprived of any possibility of protecting himself be that active or passive. The accused 
did not come to conflict the now deceased but he cunningly used the situation which enabled 
him to commit the offence without being seen which eased his actions. 

As well, the statement of the witness L.J., and other evidences, found at the case files, verify 
that now deceased R.B, has been deprived from his life with fire gun revolver which verifies 
the fact that the accused had a revolver without the license of the competent institution. 

Allegations on the criminal law violations and findings of the court. 
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As mentioned above, the factual state of the now deceased, after he saw the accused D.B. 
he stopped and picked him up to all together go for a coffee. The accused and the now de-
ceased Ramadan hugged and kissed each other, as the witness L.J. states, then the driving 
continued. At the moment when the now deceased Ramadan reduced the speed, the accused 
D.B, without exchanging one bad word with the now deceased, shoots him the now deceased 
Ramadan. In the concrete case the accused, acted in a cunning way on the objective as did not 
say one bad word to the deceased Ramadan, which fulfills the subjective reason of a cunning 
murder because this way of committing the offence by the accused D.B., manifests excessive 
negative personality of the accused D.B. The now deceased Ramadan all his wounds got 
them from the back, therefore the now deceased did not expect the attack and had no chance 
of defending himself, and this represents the qualifying form of murder, murder in a cunning 
way from the article 147 paragraph 1 sub-paragraph 3 of PCK. 

The accused D.B., has committed the murder in a cunning way while depriving from life, 
did it by hiding therefore the victim R.B. at the moment of the committing the offence did 
not have a clue for the attack and did not expect the same and as a consequence he was de-
prived from the possibility of any way of defending himself active or passive. The friendship 
between the accused and the now deceased, excepting by the damaged of the accused in the 
vehicle, the accused used the situation which enabled him to complete without being noticed 
the criminal offence and facilitated the committing of the criminal offence. 

Complaint allegations regarding the decision on the sentencing and the court’s findings:

Prosecution allegations, that the determined sentences is low and the allegations of the rep-
resentative of the accused that the determined sentence is very harsh are not grounded alle-
gations. 

The accused D.B, has deprived from the life his bridegroom, the now deceased R.B. The 
now deceased R.B, was taking care of the accused D.B, since the latter was 16 years old, he 
brought him to Slovenia, and helped him get to USA, and he has taken care of the father of 
the accused D. who had problems with his health, by taking the same to Slovenia to check 
his health. The now deceased R.B. was in friendly relationship with the accused D.B. and 
his family, including the critical day when the he the accused in the street and he stops and 
picked him up to go and have a coffee together. The accused D.B. in detention as well as 
in the court had very inappropriate behavior, which show not even little of remorse for the 
committed offence, the accused showed not even sign of trying to regulate his relations with 
the society therefore the court find that the determined sentence of the accused is compatible 
with the scale of the social hazard of the committed criminal offence of the accused, that the 
sentence is adequate and only with the determined sentence of the accused the objective of 
the sentence will be achieved as foreseen by the article 41 of PCRK, which is to prevent the 
accused from committed criminal offences in the future, to rehabilitate him and prevent other 
persons from committing the criminal offence. 

(Kosovo Court of Appeal, PAKR.no.531/2015, dated 28.12.2015)
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PAKR.NO.546/2014

The decision of the first instance contains essential violations of the provisions of crimi-
nal procedure foreseen by article 384 paragraph 1 sub-paragraph 12 of KPCC, beause 
the provisions is not clear and contradictory, since it has not been compiled in accord-
nace with provisions of article 370 paragraph 4 related to article 365 of KPCC.

From Justification

By the Basic Court – Department of Serious Offences in Gjakove decision P-no. 191/2013, 
dated 22.09.2014, the accused G.T., Sh.T. and M.T., have been declared guilty for collabo-
ration on committing the criminal offence of the planned murder from article 146, related to 
article 23 of CCK, for collaboration of criminal offence causing of general jeopardy foreseen 
as per article 291 paragraph 1, related to article 23 of CCK and each of them separately for 
unauthorized ownership, control and possession of weapon foreseen as per article 374 para-
graph 1 of CCK and firstly the sentences for each of them were determined as follows: the 
accused G.T. on the criminal offence item I - sentence with imprisonment of 10 (ten) years, 
on criminal offence item II – sentence with imprisonment 6 (six) months and the criminal of-
fence item III – sentence with 6 (six) months; the accused M.T., on the criminal offence item 
II – sentence with imprisonment 4 (four) months and the criminal offence item III – sentence 
with imprisonment 4 (four) months, while the applying of the provisions from article 80 of 
CCK related to the sentences determination for the criminal offence in collaboration they 
have been determined the unique sentence in imprisonment as follows: the accused G.T. – 
with 10 (ten) years; the accused Sh.T. – with 7 (seven) years and the accused M.T. - with 6 
(six) months, and this was substituted with fine as he agreed. Within the determined sentences 
the time spen in detention has been included – the accused G.T from 26.12.2012 further, the 
accused Sh.T., from 14.01.2013 up to the decision entering into force, while the accused M.T. 
from 16.01.2013 until 23.04.2013.

The accused are obliged to pay the criminal procedure expenses, as per the court’s calcula-
tions, while on the lump sum the amount of 1000 €, all these within 15 days from the date 
when the decision enters into force. To the accused a additional sentence – confiscation of 
the automatic weapon AK-47, caliber 7.62 mm, a gun charger AK-47, revolver type “Tulla 
Tokarev - TT-33” caliber 7.62 mm, one “Walther PP”, caliber 7.65mm, as means of commit-
ting the criminal offence.

Against the decision the complaint was filed within the legal framework: the Prosecutor from 
the Basic Prosecution in Gjakove, due to essential violations in the provisions of the criminal 
procedure, violations of the criminal code and the decisions on sentencing by the damaged 
and the representatives of the accused on the decision on sentencing.

The Kosovo Court of Appeal, reviewing attacked decision related to the complaint allega-
tions, but as per ex-officio, found that it contains essential violations, of the provisions of the 
criminal procedure foreseen by article 384 paragraph 1 sub-paragraph 12 of KCCP, because 
the provision is not clear, contradictory among themselves, since it has not been compiled in 
accordance with provisions of article 370 paragraph 4, related to article 365 to KCCP, that is, 
regarding the submission of facts and circumstances that make up the elements of the crim-
inal offence, based on which the respective provisions of the Criminal Code will be applied. 
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Therefore, the name of the criminal offence does not comply with the figure of the submitted 
criminal offence in the provision, what makes the provision not clear, confused and legally 
unstable. As well, it misses the reasons for the essential facts regarding to the decisions on 
sentences, but contains as well violations of criminal law in the aspect of applying the legal 
provisions related to the decision on sentences for criminal offences in collaboration, what is 
clearly stated in the complaint, while contradicting the measures on determining sentences by 
the first instance court decision for criminal offences where the accused have been declared 
guilty. 

The provision of the attacked decision is contradictory because from its content one cannot 
see clearly if there is a criminal offence in collaboration with which the three accused are 
charged with, that is collaboration in committing a criminal offence murder foreseen in ar-
ticle 146, related to article 23 of CCK, or for a criminal offence murder charged only to the 
accused G.T and Sh.T, since at the beginning of the decision the name s of the three accused 
are mentioned and then it concludes that they are guilty, that is the three accused, then starts 
the presentation of content of their incriminating actions which comprise the figure of the 
criminal offence, and after the content in question it is concluded that “the accused have 
committed the criminal offence in collaboration” foreseen by article 146, related to article 
23 of CCK. At the continuation of the provision – at the part where the sentences have been 
determined, it is shown that on the criminal offence murder the first instance court has de-
termined the sentences only to the accused G.T and Sh.T., while to the accused M.T only 
on the criminal offence of causing general jeopardy foreseen as per article 291 paragraph 1, 
related to article 23 of CCK and the criminal offence of unauthorized ownership, control and 
possession of weapons, foreseen by article 374 paragraph 1 of CCK, which makes it unclear 
whether this is for all the three accused or only for the accused G.T. and Sh.T. and this is what 
makes the attacked decision unclear, confused and legally unstable.

Violations of the criminal procedure have been made in the item I of the provision, where 
the figure of the criminal offence is presented, because it is not in compliance with the legal 
name of the criminal offence, while it is being concluded that the accused “have committed 
the criminal offence of murder in collaboration” foreseen as per article 146, related to article 
23 of CCK, based on the incriminating actions of the accused involved in the figure of the 
criminal offence it results that the accused have committed the criminal offence of the caus-
ing general jeopardy and one criminal offence of murder, therefore the first instance court, at 
this specific case, did not act upon provisions of the article 370 paragraph 7, related to article 
365 paragraph 4 of CCPK, because n the provision, during the description of the criminal 
offence figure incriminating actions of the accused comprise the elements of criminal offence 
of causing general jeopardy, foreseen by article 291 paragraph 1, related to article 23 of CCK 
and the incriminating actions which comprise the elements of the criminal offence of murder, 
while at the legal name of the criminal offence of murder foreseen by article 146 related to 
article 23 of CCK, and there off the legal name of the criminal offence is in contradiction with 
the provision and in lieu of this with the provisions of the criminal law regarding the legal 
qualification of the criminal offence. 

Out of such a content in the item I, the provision it is not clear the application of criminal law 
in regards to the accused M.T, because out of content of the incriminating actions in the pro-
vision it results that the criminal offence of causing general jeopardy the three accused have 
committed it in collaboration, and following, out of the content of the provision it results that 
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the three accused, armed have entered the building – belonging to the damaged - while in the 
direction of the now deceased shots came only from the accused G.T and Sh.T, while the ac-
cused M.T., even though he entered the building together with the two other accused, armed 
as well, it was stated that he was wounded as well as the accused Sh.T., therefore based on 
such a provision it is not clear whether the accused M.T. is related to the criminal offence of 
murder or only with the criminal offence of causing general jeopardy, so even if the accused 
M.T is not guilty for the criminal offence of murder, which is concluded by the indictment 
but other case files as well; remain unclear and facts and circumstances on how the accused 
M.T. entered, armed, jointly with the two other in the building of the damages, respectively 
of the now deceased and he was wounded at the crime scene; from such a provision it is not 
clear if the accused M.T collaborator of the criminal offence of murder or collaborator only 
on the criminal offence of causing general jeopardy. 

Also, the complaint allegation of the Prosecution regarding the violations of the criminal law, 
since first instance court, when dealing with measure of sentence, has violated the criminal 
offences regarding the application of the provisions on determining the unique sentence for 
the criminal offence on collaboration, since the accused G.T., Sh.T. and M.T. have been de-
clared guilty for three criminal offences each – the accused G.T. and Sh.T. for collaboration 
of a criminal offence and collaboration of a criminal offence on causing general jeopardy 
foreseen as per article 23 of CCK and, each of them separately, for a criminal offence unau-
thorized ownership, control and possession of weapon, foreseen in the article 374 paragraph 
1 of CCK, and the accused M.T. for collaboration of criminal offence of causing general 
jeopardy foreseen by article 291 paragraph 1, related to article 23 of CCK and a criminal 
offence of unauthorized ownership, control or possession of weapon foreseen by article 374 
paragraph 1 of CCK, on which it determined sentence with imprisonment, for each of them 
separately, as the accused G.T, on the criminal offence item I of the provision – with 10 (ten) 
years, on the second criminal offence - with 6 (six) months and for the third criminal offence - 
6 (six) months, while in contradiction with provisions of article 80 of CCK on determination 
of sentence for criminal offence in collaboration, the accused G.T. it determined the unique 
imprisonment in duration of 10 (ten) years, that is without including the other two sentences 
determined for the two other criminal offences. Also, in the case of the accused Sh.T. viola-
tions of the same criminal law have been made, since he was determined an imprisonment 
with 7 (seven) years, on the second offence with 6 (six) months and the third offence with 6 
(six) months imprisonment, in contradiction with provisions of article 80 of CCK, it deter-
mines unique sentence with 7 (seven) years imprisonment, violations which are shown at the 
Basic Prosecution-Department of Serious Offences, which, of course have influenced on the 
determining of measure of the sentences, when the first instance court has determined to the 
accused G.T. and Sh.T. only for one criminal offence.

(Kosovo Court of Appeal, PAKR-no.546/2014, dated 02.12.2014) 
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PAKR-NO.191/2013

The fisrt instance court decision contains essential violations of provision of criminal pro-
cedure foreseen at the provisions of the article 384 paragraph 1 sub-paragraph 1.8 and 
1.12 of CCPK. 

The decision was based on unacceptable evidences and reasons for essential facts are not 
presented, while the ones that are presented are in contradiction with the content of the 
case files, respectively with the minutes of the court review.

From justification

By the decision of Basic Court – Department of Serious offences in Pristina, PKR-no. 4/2013, 
dated 08.04.2013, the accused A.Sh and D.U have been declared for collaboration in commit-
ting the criminal offence of kidnaping foreseen in the article 194 paragraph 1, related to article 
31 of CCK, while the accused A.Sh. as well for the criminal offence rape foreseen by 230 para-
graph 1 of CCK and the accused D.U. for the criminal offence of assistnte to rape foreseen by 
article paragraph 1, related article 33 of CCK, on which after determining the sentences with 
imprisonment – the accused A.Sh. for the first criminal offence with 4 (four) years and for the 
second criminal offence with 1 (one) year and 6 (six) months, while to the accused D.U, for 
the first criminal offence with 2 (two) years and for the second criminal offence with 1 (one) 
year and 6 (six) month, by applying the provisions of article 71 of CCK for the determining 
the sentences of criminal offence in collaboration, has determined unique senteneces with im-
prisonment – the accused A.Sh. with 5 (five) years and 4 (four) months and the accused D.U. 
with 3 (three) years and 4 (four) months, which include the detention period - the accused A.Sh. 
from 08.10.2012 further and the accused D.U. from 08.10.2012 until 08.04.2013. The accused 
are obliged to cover the expenditures of criminal procedure as per the final calculation of the 
court and based on the court lump sum 100 EUR each, all of these 15 days after the decision 
enters into force. 

Against this decision complaint was filed within the legal framework by: the prosecutor of the 
BP in Pristina, because of criminal sanction and the representatives of the accused on all legal 
basis. 

As per the assessment of the Kosovo Court of Appeal the attacked decision contains essential 
violations of the provisions of criminal procedure foreseen with the provisions of article 384 
paragraph 1 sub-paragraph 12 of CCPK, since it does not contain reasons for the essential facts 
while the ones submitted are in contradictory with the content of the case files, respectively the 
minutes of the court review, while the provision of the decision is self-contradictory and with 
the given reasons, but it is based on unacceptable evdidences, violations foreseen by 384 para-
graph 1 sub-paragraph 8 of CCPK, which brought to the annulment of the attacked decision.

The justification of the attacked decision does not rely on the case files, concretely in the min-
utes of the court review of the dates: 25.02.2013, 20.03.2013 and 08.04.2013, because they 
are not signed by the minute taker, chair of the collegium or parties present. According to the 
provisions of article 317 paragraph 1 of CCPK, the minutes of the court reviw, initial review 
and second review are completed as the sessions is finished and then they are signed by the 
minute taker, the single judge respectively the chair of the collegium and parties present and the 
minutes, as per provisions of the article 318, contains the entire flow of the court review and at 
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the same time it is the main soruce which is used as official document for the second instance, 
while bringing the decision on verifying the complaint allegation. At the concrete case, con-
sidering that the minutes of the court review sessions are not signed by the court of the praties 
present, they can not be used as original valid documents, which would be a base for verifica-
tion of the flow of the court review, therefore the content of the attacked decision results to be 
not supported by the case file, which in itself presents essential violations of the provisions of 
the article 384 paragraph 1 sub-paragraph 12 of CCPK. At the concrete case, at this legal issue, 
it can not be concluded that the compiled decision in written is in accordnace with declared de-
cision, which is foreseen expressively in the provision of the article 370 paragraph 1 of CCPK, 
because the declared decision by the first instance court as well was not signed by the chair of 
the collegium and the minute taker, as foreseen by the provisions of article 369 paragraph 2 of 
CCPK. As a consequence of the abovementioned violations, the reasons of essential facts for 
this case submitted in the justification do not rely on the case files, which as well represents an 
essential violations of the provisions of the criminal procedure foreseen by article 384 para-
graph 1 sub-paragraph 12 of CCPK. 

Besides the essential violations of the provisions of the criminal procedure metioned above, 
this court concludes that even if the minutes were compiled and signed regularly, the attacked 
decision, still contains other essential violations of the provisions of the criminal procedure 
foreseen by the article 384 paragraph 1 sub-paragraph 8 of CCPK, because it is based upon 
unacceptable evidence, like the statement of the witness – the damaged L.Ll. given at the court 
review ssesion of 25.02.2013, then the statement of the witness H.O., given at the court review 
session of 20.03.2013 and witness L.K., given at the court review session of 20.03.2013, all 
theses statement taken from the first instance court without respecting the procedural provisions 
of hearing the witnesses as per article 125 paragraph 1 of CCPK. As well, the statament given 
by the accused at the court review session are unacceptable evidences, because the statement 
of the accused A.Sh. dated 20.03.2013 has been taken without respecting the procedural pro-
visions on the questioning foreseen by aticles 345 and 346 of CCPK, related to article 152 of 
CCPK, more exactly he has been questioned without being instructed on his procedural rights, 
while the statement of the accused D.U, given in the court review minutes dated 05.04.2013, 
has been taken by not respecting the provisions in questions, respectively to him the procedural 
provisions have been read for questioning of witnesses by telling him that he is obliged to tell 
the truth, completely in contradiction with the rights of the accused as foreseen in the provisions 
by article 152 of CCPK.

Also, this court finds that the attacked decision is involved with essential violations of the 
provisions of the criminal procedure foreseen as per article 384 paragraph 1 sub-paragraph 12 
of CCPK, because the first instance court, on the justification of the attacked decision did not 
give reasons on the essential facts, but only declared the content of the witnesses’and accused 
statements as a whole, as they stated in the court review session – that is without assessing 
them regarding the verified facts especially the incriminating actions of the accused D.U. in the 
aspect of criminal offence of the assistance in committing the criminal offence of rape foreseen 
in the article 230 paragraph 1, related to article 33 of CCK. Besides, the decision contains an-
other noticable contradiction between the provisions and justification, but the justification of 
the decision within contains contradiction, violations which, all together, rightfully are alleged 
by the representatives of the accused as such. 

(Kosovo Court of Appeal, PAKR-no.191/2013, dated 17.10.2013)
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PAKR-NO.422/2013

Legal requalifying of the collaboration in committing criminal offence of tentative ag-
gravated murder foreseen as per article 147 paragraph 3, related to the articles 20 and 
23 of CCK, the collaboration in committing criminal offence of tentative murder fore-
seen as per article 146, related to article 20 and 23 of CCK.

The decision of the first instance regarding the decision on the sentence is changed 
therefore this Court for the collaboration on committing the criminal offence of tenta-
tive murder foreseen by article 146, related to article 20 and 23 of CCK, determines the 
sentence for the accused determines the sentence of 2 years imprisonment. 

From justification

The decision of the Regional Court in Pristina, P- no.705/2011, dated 17.12.2012, declares 
guilty the accused A.M, on the collaboration of committing the criminal offence aggravated 
tentative murder foreseen by the article 147 paragraph 3, related to articles 20 and 23 of 
CCK, and is sentenced to imprisonment of 4 (four) years and 6 (six) months, including the 
time spent in detention from 20.05.2011 until 17.12.2012. The accused is obliged to cover 
the expenses of the criminal procedure as per calculations of the court and the amount of 100 
EUR, as a lump sum. 
 
To realize the request on legal-compensation the damaged was instructed to a regular civil 
contest.

A complaint was filed on the decision by the representative of the accused A.M. because 
of the wrong and not complete verification of the factual state and the decision on the sen-
tence, with a proposal for the attacked decision to change and the accused be released of 
charges. 

Regarding the factual state, the Court of Appeal assesses that in the concrete case the first 
instance court has violated the criminal law foreseen by the article 385 paragraph 1 sub-para-
graph 4 of CCPK, a violation that is reviewed by the ex-officio, in accordance with provisions 
of article 394 of CCPK, because it applied the legal provisions of CCK which were not sup-
posed to be applied in the concrete case because by finding that the first instance court has 
verified the essential facts in an objective and injustice way, but considering that the verified 
factual state presented at the provisions of attacked decision does not show that the accused 
has acted cruel and most insidious way, therefore, by correct application of the law, a decision 
should have been brought to differently qualify the criminal offence therefore the decision of 
the first instance should change in regards to the legal qualification of the criminal sentence, 
and the incriminating actions of the accused have been qualified as collaboration in criminal 
offence of tentative murder forseen as per article 146, related to articles 20 and 23 of CCK. In 
the concrete case, as per the verified factual state, it can not been qualified as cruelty way of 
committing a criminal offence because the accused, after he starts the physical conflict with 
the damaged, meanwhile, as the conflict is ongoing, hits him with a knife, acting with no 
premeditation, which means that the aim- the intention of the accused to cause extreme phys-
ical and phsycological pain, can not be proven, element which was essential on qualifying 
the criminal offence as tentative murder to tentative aggravated murder, as well as it can not 
be verified that the damaged has suffered extraordinary pains, to be extreme in comparison 
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to normal pain, which is required in these cases, that is, it has not been verified that the in-
tensity of the pain in normal cases has been exceeded, another element that must be fulfilled 
jointly with the abovementioned element for a criminal offence tentative aggravated murder 
to exist as per paragraph 3 of article 147 of CCK. Also, based on the verified factual state of 
the first instance court it does not result that the accused has acted cruel and most insidious 
way since he only hit the damaged from his back, when the damaged has started running 
from the scene, as the physical conflict was still ongoing and the hit with the knife was not 
a surprise – unexcepected, because the damaged, besides being involved in the conflict, he 
noticed the accused was chasing him and as well he saw him very well when he was trying 
to hit him with the knife, what he manages to achieve by hitting him at the end. All this was 
a continuous action, without elements of insidiousness or fraudulent behavior, while neither 
was the demamaged deprived of the chance ot react to the attack, since he directly saw the 
attack happene. Therefore it can not be concluded that there were elements of fraud, respec-
tively of trust or sincereity of the damaged by the accaued prior to him being hit with a knife, 
so that it could concluded that the criminal offence in question was done in an insidious way. 

While reviewing the case regarding the decision on the sentence, the Court of Appeal found 
that complaint allegations of the representative, as well, are partially grounded. Considering 
the legal qualification of the criminal offence, this Court, when determining the type and the 
measure of the sentence, considered all the relevant circumstances for measuring the sentence, 
while approving the ones determined and assessed by the first instance court and considering 
the change of the legal qualififcation of the criminal offence, determines to the accused the 
sentence with imrpsonment of 2 (two) years, being convinced that this sentnec is in proportion 
with the social hazard of criminal offence, with criminal accountability of the accused, by 
whom the objective of the sentence foreseen by article 41 of CCK will be achieved.
 
(Kosovo Court of Appeal, PAKR-no.422/2013, dated 14.02.2014) 

PAKR-NO. 123/2014

The criminal offence of aggravated murder unscrupulous revenge, foreseen by article 
149 paragraph 9 of CCK (179 paragraph 1 sub-paragraph 1.8 of PCRK), as a qualifying 
element has the unscrupulous revenge, which is more than evident that isn’t in propor-
tion with the evil suffered earlier by the accused. 

From justification

Basic Court – Department of Serious Offences in Ferizaj, by the decision PKR-no.8/2013, 
dated 23.10.2013, has declared guilty the accused A.K. on the criminal offence of aggravat-
ed murder foreseen by the article 147 paragraph 1 sub-paragraph 9 of CCK and sentenced 
him with 17 (seventeen) years imprisonment including the time he spent in detention from 
27.06.2009 and further. The accused was obliged to cover the expenses on the criminal pro-
cedure as per calculations of the court and a lump sum of 400 EUR (four hundred), all of 
these within a deadline of 30 days after the decisions enters into force. From the accused the 
weapon – hunting rifle “Double barrel”, caliber 16 mm, serial number 36481, as a mean of 
committing the criminal offence. 
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The damaged on the request for legal-compenstaion was instructed to civil contest.
Against the decision a complaint was filed within the legal deadline and that by: prosecutor 
(Basic Prosecution in Ferizaj) and the representative of the damaged party due to decision on 
the sentence and on all complaining basis the representative of the accused.  
   
The Court of Appeal, during the complaining procedure, after reviewing all the case files, 
examined the attacked decision in accordance with provision of the article 394 of CCPK and 
assessed that the complaining allegations, by the prosecutor and the representative of the ac-
cused are not grounded since the attacked decision does not contain any essential violations 
of the provisions of the criminal procedure foreseen by article 384 paragraph 1 sub-paragraph 
12 of CCPK, because the provision of the decision is clear, understandable and concrete since 
it contains the tie of the criminal offence taking place as well as the critical moment prior to 
main event – the murder of the now deceased, then it contains facts and sufficient circum-
stances regarding the motive of the committing of the criminal offence. 

The justification of the decision contains a presentation of the reasons needed on all essential 
facts of this criminal-legal case; as well necessary factual and legal reasons have been given 
which are considered rightfy]ul and legal by this Court. The first instance court, performed 
the assessment of evidences in accordance with provisions of article 361 paragraph 2 of 
CCPK, while on the contradictory evidences has performed as per provisions of article 370 
paragraph 7 of CCPK, by presenting entirely which facts and for what reasons are consid-
ered as grounded or as not grounded, by assessing the contradictory evidences; therefore, all 
proceeded evideneces during the court review have been analyzed, including as well besides 
the motive for committing the criminal offence, the intention of the accused, specifically 
his intention to deprive from life the now deceased S.L. and in this regard, has presented its 
conculsions, which this court considers rightful, objective and legal.

Therefore, by the circumstance of the concrete case, which followed the critical event and, 
especially the fact that the accused knew that the now deceased was in the woods, near by, 
then the place from which the accused shoot, which was a place with a good view in adis-
tance of about 60m, the road with trees on both sides and at a distance of 18 m from the now 
deceased S.L. and considering the continuing bad family relations, especially the last time 
when, during a game, brother of the now deceased has beaten up the accused as well as the 
fact that the deceased was shot with hunting riflehe was carrying at the vital parts endanger-
ing the life – it results that the accused had the subjective element of the criminal offences 
for which he has been declared guilty of, that is there is a fact that his incrimating actions 
were done intentionally, that is with direct intention to deprive from life the now deceased. 
Therefore, the most detailed reasons presented at the justification of the attacked decision by 
the first instance court, this court finds them rightful and legal in their entirety, because theya 
re based on the presented evidences at the court review session, therefore the attacked deci-
sion contsians sufficient reasons on all essential facts, while upon such verified factual state 
it results that righfuly were applied the provisions of the criminal law. Of all the above said, 
the cisrcumstance in which the critical event happened, the reasons presented by the first in-
stance court clearly results on a just coclusion of the first instance court that the incriminating 
actions of the accused fulfll all the characteristics of a criminal offence of aggravated murder 
foreseen by article 147 paragraph 1 sub-paragraph 9 of CCK.  

(Kosovo Court of Appeal, PAKR-no.123/2014, dated 25.03.2014) 
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PAKR.NO.82/15

Upsurge of punishment by imprisonment sentence of 8 years to sentence of 12 years by 
imrpsionment 

From justification 

Basic Court – Department for Serious Offences (DSO) in Gjilan, by the decision P.no.142/09, 
dated 07.11.2014, has declared the accused R.Z. guilty on the charges of criminal offence 
of pre-mediated murder foreseen by articles 146 of CCK, for which the senetnec by impris-
onment of 8 (eight) years was determined, which included the time spent in detention from 
06.11.2007 until 11.09.2008 as well as from 12.02.2014 while obliging him to cover the 
criminal procedure costs as per final calculations by the court and the court lump sum at the 
amount of 50 EUR (fifty), all within the deadline of 15 days after the decision becomes final.

Against ths decision, the complaint was filed within the legal deadline and that by: Basic 
Prosecution– Department of Serious Offences in Gjilan and the representative of the dam-
aged party, on the decision on the sentence as well as the representative of the accused on all 
complaining grounds. 

Court of Appeal after reviewing all the case files, examined the attacked decision in accor-
dance with provisions of article 394 of CCPK and assessed the complaint allegations, finidng 
that the attacked decision does not contain essential violations of the provisions of criminal 
procedure allegated at the complaint and neither other violations which this court reviews 
ex-officio and which would condition the annulment of the decision. The provision of the at-
tacked decision is clear, concrete and does not contain contradictions within itself and neither 
in its justification. In the justification of the attacked decision have been provided sufficient 
factual and legal reasons which this court approves as well, by emphasizing which facts and 
for what reasons are considered grounded or not grounded, by assessing the contradictory ev-
idences, in accordance with provisions of article 370 paragraph 7 of CCPK. The first instance 
court has assessed and analyzed all the administered evidences during the court review, by 
giving the conclusion related to them, which are considered lawful and legal by this Court.

Also, this Court found that the factual state is verified rightfuly and entirely, and as such, 
approved it.  

During the case review regarding the decision on the sentence, the Court of Appeal finds 
that the complaining allegations of the Prosecution and the representative of the damaged 
party that the determined sentence is low and not in proportion with the social hazard of the 
criminal offences, are grounded while the ones from the representative of the accused are not 
grounded.

As per the assessment of this Court, the first instance court in this legal-criminal case has 
concluded justly the mitigatin and aggrevating circumstances, which were found at the ac-
cused, but they were not verified realisticly, especially the fact that the accused initiated the 
physical conflict on the critical day, then the caused consequence – persons in question are 
of middle age, the behavior of the accused after committing the criminal offence because he 
was on the run for a long period and he came forward only when the arrest-order was issued 
by the Court, therefore, by assessing realistcly the found circumstances of the first instance 
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court, and the ones found by this Court, it results that the sentence determined by the Court 
of Appeal as in the provision of this decision, is in compliance with the scale of the social 
hazard of the criminal offence, prnal accountability of the accused and the circumstances of 
the concrete case and that with the determined sentence the aim of the punishment will be 
reached as foreseen in the provisions of article 41 of CCK.

(Kosovo Court of Appeal, PAKR-no.82/2015, Dated 24.03.2015) 

PAKR.NO.94/2015

Annulment of the first instance court decision due to essential violations of provisions 
of criminal procedure foreseen by article 384 paragraph 1 sub-paragraph 12 of CCPK.

From justification

By the decision of the Basic Court – Department of Serious Offences in Prizren, P.no.19/2014, 
dated 26.11.2014, have been found guilty and sentenced: the accused A.B, for the criminal 
offence of aggravated murder, foreseen by article 147 paragraph 1 sub-paragraph 7 of CCK, 
with 20 (twenty) years imprisonment and the accused B.U, for the criminal offence of assist-
ing in committing of criminal offence foreseen by article 147 paragraph 1 sub-paragraph 7, 
related to article 33 of CCK, with 11 (eleven) years imprisonment, which sentences include 
the time spent in detention from 03.01.2013 until the decision enters into force, while the 
accused Sh.A, conditioned punishment, by determining the punishment with 2 (two) years 
imprisonment, which will not be executed if the accused in a duration of 3 (three) years does 
not committ any other criminal offence. The accused are obliged to cover (solidarly) court 
criminal procedure expenses as per final calculation of the court and the lump sum at the 
amount of 200 EUR (two hundred), all at the deadline of 15 days, after the decision enters 
into force. 

The damaged A.U, for realizing the legal-compensatory right was instructed to a contested 
procedure. 

Against this decision a complaint was filed by the Basic Prosecution in Prizren, due to the 
decision on the sentence and the representative of the accused on all complaining basis. 

The Court of Appeal, after reviewing the case files, examined the attacked decision in ac-
cordance with provision of article 394 of CCPK and assessed the allegations rasied at the 
acomplaint as well as the response to this complaint, found that the attacked decision con-
tains essential violations of the provisions of criminal procedure foreseen by provisions of 
article 384 paragraph 1 sub-paragraph 12 of CCPK, because the provision of the decision is 
not understandable, contradictory within the content, while in justification the reasons related 
to essential facts have not been presented while the ones that are presented are considerably 
contradictory on how they are presented in the justification and what the case files contains, 
therefore this makes the attacked decision illegal and as such it must be annulled. 

Initially it must be emphasized that the attacked decision was not compiled in accordance 
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with provisions of the article 370, related to article 365 of CCPK, which rightfully has been 
alleged by the the complaints of the representatives of the accused A.B and B.U, since in the 
provisions the facts are circumstance which comprise the figure of the criminal offence are 
not presented, respectively the facts and circumstances on which is depended upon the appli-
cation of the Criminal Code. In the concrete case, the factual description of criminal offence 
figure does not comply with the legal nomination of the offences for which the accused have 
been found guilty. Then at the justification of the first instance court the reasons of the es-
sential facts have not been presented, while the ones presented are in complete contradiction 
with its provision as well as within the justification, which presents an essential violation of 
the provisions of criminal procedure, which are rightfully emphasized in the complaints of 
the representatives of the accused A. B. and B.U. and which conditioned the annulment of 
the attacked decision.

Therefore, in the concrete case, the provision of attacked decision is unclear, confuse and 
legally unacceptable, since the item 1 of the same related to the accused A.B., describes ele-
ments of criminal offence of aggravated theft or burglary foreseen by article 256 paragraph 
2 of CCK and elements of criminal offence of aggravated murder foreseen by article 147 
paragraph 1 sub-paragraph 7 of CCK, while the accused has been declared guilty of criminal 
offence of aggravated murder foreseen by article 147 paragraph 1 sub-paragraph 7 of CCK.
 
As per item 1 of the provision of the attacked decision, the first instance court declares guilty 
the accused A.B for the criminal offence aggravated murder foreseen by article 147 paragraph 
1 sub-paragraph 7 of CCK, while in the provision it is stated “...in way that he in advance has 
agreed with the accused B.U, to break-in and rob the fuel station - copper cables, and with 
the vehicle of the accused Sh.A. they go to place called gurina....there the accused A.B and 
B.U. get out of the vehicle while the accused Sh.A, remains to wait, as per the agreement with 
the accused A.B dhe B.U....”. As it is seen, such a description of incriminating actions of the 
accused that comprise the figure of the criminal offence does not comply with the legal nom-
ination of the criminal offence on which the accused has been declared guilty upon, because 
such description is more compatible with one of the forms of collaboration on committing 
criminal offence of theft and that for two of the accused. The provision, in question, as well, 
is in contradiction within itself, because while the provision states (when describing the in-
criminating actions of the accused, elements of criminal offence - aggravated cases of theft 
and burglary, foreseen as per article 256 paragraph 2 of CCK, at the beginning of the provi-
sions it is stated: “because on 21.05.2008, around 1:00,... intentionally for material benefit 
has deprived from life the now deceased S.U...”, which shows the provisions as contradictory 
to itself, since the court after starting presentation of the elements of the criminal offence of 
aggravated murder foreseen as per article 147 paragraph 1 sub-paragraph 7 of CCK, while 
further on, as mentioned above, it continues with the presentation of criminal offence ele-
ments of theft and burglary, a confusion which is noticed further on in the provision, when 
stated “since the accused do not find the electrical cable, which they came to rob, the accused 
B.U, decides to return and not continue further, while the accused A.B” (as per the provisions 
content), decides to go towards the fule station in order to break in and rob the fuel cash box 
and when he approaches the fuel station where the guard was - now deceased - from a close 
distance from the yard he start shooting in the direction of now deceased S. U.”, which means 
that the accused A.B, with the intention of robbing the cash box, eleminates the obstacles, 
in this case the guard now deceased S.U, by depriving him of life, while the court, despite 
the incriminating actions described in the provision, declares the accused A.B. guilty for the 
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criminal offence of aggravated murder foreseen as per article 147 paragraph 1 sub-paragraph 
7 of CCK, that is for aggravated murder with intention of gaining material benefit, totally in 
contradiction with criminal offences figure described in the provision. Violations almost the 
same the first instance court has made in the item 2 of the provision of the attacked decision, 
when it declares the accused B.U. guilty of the criminal offence of assisting in aggravated 
murder foreseen as per article 147 paragraph 1 sub-paragraph 7, related to the article 33 of 
CCK, while in the provision, regarding this accused it states “... assists the accused A.B. 
in committing the criminal offence of aggravated murder from the article 147 paragraph 1 
sub-paragraph 7 of CCK, as agreed earlier with the accused A.B.....’, while further in the 
provision, line 9, it states “.... suggests they return, but the accused A, refuses, telling him 
he is not returning whithout getting something and continues while he returns to the vehicle 
and walking he hears two shots from a weapon and just a while afer he hears the steps of the 
accused A . when these two accused and the accused Sh. Leave towards village Korishë”, 
which means that the provision content does not comply with the legal nomination of the 
criminal offences towards the accused B.U, because from such a content it does not result 
that the accused B.U. has assisted the accused A.B by any incriminating actions which would 
deprive of life the now deceased S.U., but in contrary, as per the description of the provision 
which comprises the criminal offence figure, in this case regarding the accused B.U, it results 
that the accused did not accept to deprive from life the now deceased and, also, from none 
of the incriminating actions of this accused it does not result that he assisted in any form the 
accused A.B. to deprive from life the now deceased S.U. The provision as well, get more con-
fusing when stating: “Leaving the place he gets closer to the accused B. and both leave to the 
place where the accused Sh. Was waiting them in the vehicle, and these two accused as well 
as the accused Sh. leave towards village Korishë”, therefore it results that the accused A.B. 
after getting together with accused B.U. the leave together and then with the accused Sh., 
leave the event scene, therefore, as per such description it does not result that we are dealing 
with elements of criminal offence of assisting the aggravated murder as foreseen as per article 
147 paragraph 1 sub-paragraph 7 of CCK, but eventually for another criminal offence.

The attacked decision as well lacks the reasons for essential facts, while the wats that are 
presented are in complete contradiction with evidences and other case files; that is, in the 
page 12, paragraph 4, it says that “the court has verified the factual state based on evidences 
proceeded from the court review session” and then begins with presenting the content of the 
verified factual state (page 12, paragraph 5), thereof, the first instance court herewise pra, as 
in the provision, it states the elements of criminal offence theft or burglary and elements of 
criminal offences of aggravated murder foreseen by the article 147 paragraph 1 sub-para-
graph 7 of CCK, that is of murder with intention of gaining material benefit, which makes 
the justififcation unclear, confuse and legally unsustainable. Then page 13, paragraph 3 of 
the justification it states “that the factuals state has been verified partially by the accused then 
statements of the witnesses F.B, A.R and D.K and other material evidences”, eventhough the 
statements in question, starting from the accused and the witneses but from the material evi-
dences it does not result as verified the factual state described at the provision of the attacked 
decision, especially in regardst to the criminal offence of aggravated murder, on which the 
accused have been declared guilty, since none of the accused has admitted to have derpived 
life fro the now deceased S.U., while as per witnesses statement – the accused Sh.A., both 
accused have possessed weapons and neither of them told to the third accused that they have 
shot the now deceased, which explains that the factual state has not been verfieid entirely, as 
it is alleged by the attacked decision. The justification of the decision gets more confusing 
and contradictory within itself when on page 15 paragraph 2, states that “the court started 
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from the theory of the accusation that in the actions of accused A.B. and B.U., form elements 
of criminal offence in collaboration, as they went to the fuel station togeteher to rob the 
copper cables and since they could not find the accused A. says he is not returning without 
nothing and with a weapon in his hands goes to the office of the guard while the accused, 
because he did not agree with the proposal of the accused A. on justifying that he is is cousin 
therefore the accused A. from a distance from the window shoots twice at the direction of 
the nows deceased and kills him”. Thereof, now it is not clear whether it is the criminal of-
fence of theft and burglary as foreseen in article 256 paragraph 2 of CCK or collaboration on 
criminal offence of aggravated murder, while regarding the criminal offence of murder, such 
a description results to be entirely in contradiction with the elements of collaboration of crim-
inal offence murder. Further the paragraph, the justification becomes more obscure, when 
the first instance court, trying to give reasons on the existence of collaboration, presents the 
conditions that need to be fulfilled for its existence, mentioning the objective and subjective 
conditions and the existence of collaboration elements, and then, at the end of this paragraph 
assesses that the accused B.U can not be responsible for harsher consequences, that is for 
criminal offence murder, but considers him guilty on some other forme of collaboration – as-
sisting the criminal offence therefore, regarding the accused B.U., it is not clear whether it is 
a collaboration or some other fom of cooperation. Further in the paragraph, when the reasons 
on essential facts are presented regarding the accused B.U., the court presents facts and cir-
cumstances that are not elated to the collaboration, nor any other form of cooperation – that 
is with assisting the committing of the criminal offence, because here we are dealing with ac-
tions which are not in compliance with the incriminating actionsof this accused, presented in 
the provision, which could be qualified as assiting the criminal offence of aggravated murder 
foreseen as per article 147 paragraph 1 sub-paragaraph 7, related to the article 33 of CCK. 

Due to the above mentioned reasons it results that the attacked decision contains essential vi-
olations of te provisions of the criminal procedure, which are closed related with complaining 
grounds – wrong and not complete verification of the factual state, since as a consequence of 
the essential violations of the provisions of criminal procedure mentioned above, the re is no 
doubt the factual state was not verified justly and completely which brought the violaitions 
of the criminal law at the accused determinent when they were declared guilty on criminal 
offence of aggravated murder foreseen by the article 147 paragraph 1 sub-paragraph 7 of 
CCK, respectively on the criminal offence of assiting the committing of the criminal offence 
of aggravated murder foreseen by article 147 paragraph 1 sub-paragraph 7, related to article 
33 of CCK, which detrmined the annulment of the attacked decision. The Court of Appeal, 
acting as per ex-officio, has annulled the attacked decision as well regarding the accused 
Sh.A. on the criminal act of assiting the criminal after completing the criminal offence fore-
seen by article 305 paragraph 3, related to paragraph 1 of CCK, because without verifying the 
elements of the criminal offence regarding the accused A.B. and B.U., the attacked decision 
can not stand regarding the accused Sh.A., either, related to the criminal offence assisting 
the criminal offence foreseen as per article 305 paragraph 3, related to paragraph 1 of CCK, 
because firstly the elements of the criminal offence must be veified for the two first accused, 
and the decide related to the criminal offence of assisting of the criminal offence with which 
is charged the accused Sh.A.

(Kosovo Court of Appeal, PAKR-no. 94/2015, dated 17.04.2015)
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PAKR.NO.153/2016

As per article 69 paragraph 1 of PCRK, the items used or intended for committing a 
criminal offence or the items which are result of the committing the criminal offence 
will be confiscated. According the paragraph 2 of this article, items can be confiscated 
even when they are not property of the offender, if this is in the interest of general secu-
rity or moral issues, if it does influence negatively at a third party rights to compensate 
from the offender any compensation. As per paragraph 3 of this article, by law the tak-
ing the item can be performed by force. 

When the first instance court has declared guilty the accused B.E on the criminal of-
fence foreseen as per article 273 paragraph 2, related to article 31 and article 281 para-
graph 1 of PCRK, but did not determine the additional punishment – drugs confisca-
tion, it did not apply correctly the legal code because in accordance with provisions of 
article 273 paragraph 5 of PCRK, the narcotic substances, phsycotropic substances as 
well as analogue substances and means of production, distribution anf transportiation 
of the same are confiscated.

From justification

By the decision of Basic Court – Department of Serious Offences in Pristina, PKR-
no.559/2014, dated 07.10.2015, the accused B.E has been declared guilty for the criminal 
offence of unauthorized purchasing, possession, distribution and sale of dangerous narcotics 
and phsycotropic and analogur substances, foreseen as per article 273 paragraph 2, related to 
article 31 and related to article 281 paragraph 1 of CCK and has been sentenced with three (3) 
years imprisonment and fine in the amount of 3,000 EUR, which will include the time spent 
in detention and house arrest from 08.06.2014 until 13.05.2015. The accused B.E. is obliged 
to cover the criminal procedure expenses as per final calculation of the court and the lump 
sum at the amount of 100 EUR, all within 15 days after the decision enters into force. While 
the request by the Prosecution to confiscate the bus “Setra” with plates 627 KS 762, property 
of the “Erhan Trans”, was rejected and returned to its owner.

The accused B.F., in accordance with article 364 paragraph 1 item 1.3 of CCPK, has been 
released of the charges. 

Against the decision a complaint within the legal deadline have submitted:

• Basic Prosecution- Department of Serious Offences (DSO) in Pristina, in regards to the 
relaease off the charges, because of the violations of the legal code, wrong and not com-
plete verification of the factual state, decision on the criminal sanctions and

• the representative of the accused due to essential violations of the provisions of the crim-
inal code and the wrong and not complete verification of the factual state. 

The court of Appeal assesses that the first instance court, while determining the type and 
the measure of the punishmen, has justly assessed and completely all the circumstances, as 
foreseen in the provisions of the article 73 of CCK, therefore it concludes that the detrmined 
punishment to the accused by the first instance court, is in accordance with the intensity of 
social hazard of the committed criminal offence and the criminal accountability of the the 
accused, while it is excpected to have influence in fighting successfully this type of criminal 
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offences, which present a social hazard in our country, by achieveing their rehabilitation 
and influence other persons to not commit these criminal offences, that is by the determined 
sentence to the accused it will be achieved entirely the objective of the sentence foreseen as 
per article 41 of CCK.

The Court of Appeal, acting as per ex-officio, has confiscated narcotic substances in weight 
of 21852.49 gr. in accordance with article 69 paragraph 1 of CCK, which are a result of of 
committing the criminal offence and has assessed that the first instance court did a mistake 
when it did not determine the additional sentence to the accused B.E, because as per article 
282 paragraph 1 of CCPK, the illegal items are directly confiscated, regardless of the judge’s 
or collegium’s findings on whether the accused is guilty or not, therefore this Court changed 
the decision as in the decisions’s provision. 

Court of Appeal assesses that the complaining allegations by the Prosecution are not ground-
ed because the first instance court has rightfulle and compoletely verified the factual state, 
based on the administered and assessed evidences by the first instance court, which are ap-
proved by this Court, that it has been verified that the actions of the accused do not contain 
elements of the criminal offence on what charges the accused has been accused by the Basic 
Prosecution in Pristina, that based on the administered evidences it has not been verified that 
the accused has committed the criminal offence he has been charged with, therefore the first in-
stance court has applied the criminal law justly by releasing the accused of the charges, because 
it has not been verified that he committed the criminal offence on which he has been accused. 

(Kosovo Court of Appeal, PAKR-no.153/16, dated 15.04.2016)

PAKR-NO.630/15 

Social hazard of the criminal offence, the consequence caused and the intention of its 
committing are not aggravating circumstances, because they are elements of the crim-
inal offence have great influence during the measuring of the sentence but they should 
never be treated as agravated. 

From justification

By the decision of the Basic Court - DSC (Department for Serious Crimes) in Peja, PKR-
no.224/2015, dated 29.10.2015, the accused B.A. has been found guilty on the criminal of-
fence of murder foreseen by the article 178 of PCRK, on which he was sentenced with 13 
(thirteen) year imprisonment, and the criminal ofence of unauthorized ownership, control 
or possession of weapon foreseen by the article 374 paragraph 1 of PCRK, on which he 
was sentenced with 1 (one) year imprisonment, while as per the article 80 of CCK, he has 
been determined the unique sentence with imprisonment of 13 (thirteen) years and 6 (six) 
months, including the time spent in detention from 23.04.2015 further. From the accused was 
confiscated the revolver type “TT”, caliber 7.62 mm, serial number 54401, as the mean of 
committing the criminal offence. The accused is obliged to cover the expenses of the criminal 
procedure in the amount 100 EUR and the lump sum in the amount of 50 EUR within, all 
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these within the deadline of 15 days after the decision enters into force. The now deceased 
family has been instructed to the regular civil contest on the request of legal-compensation. 

At the complaining procedure related to the complaint filed by the representative of the dam-
aged party and the accused, presented regardin the decision on the sentence, this decision has 
been approved by the Kosovo Court of Appeal, PAKR.no.630/15, dated 22.01.2016, 

Within the complaint of the damaged party representative it is allegated that the determined 
sentence for the accused is low and not in proportion with thescale of social hazard and the 
caused consequence by the criminal offence, that the court has assessed justly the aggravat-
ing circumstances, that is exist in the concrete case – the accused killed his uncle’s son, that 
it is hard for the damaged family and with unaccpected consequences for the relative and the 
family, that a higher sentence would be more appropriate and more logical for the criminal 
offence of murder in the family, that the intention for the criminal offence existed, that the 
accused, after the murder, return homes cold-blooded and calls the police, which verifies that 
the murder was planned, and alltogether they verify the accused has committed the criminal 
offence of aggravated murder quaified cunning murder foreseen from the article 179 para-
graph 1 item 1.4 of PCRK, that the determined sentence is low and with such a sentence the 
objective of the sentence can not be achieved. Menawhile, the defendnat of the accused in 
its complaint alleges that the determined sentence is high, that the first instance court, while 
determining the sentence, as a mitigating circumstance has included onyl admission of guilt, 
not assessing the other mitigating circumstances, that it is the first time he violated the law, 
he is a family men, father of three children, that he apologized to the damaged party, but as an 
aggravting circumstanes the court considered the social hazard of the criminal offence, which 
is the object of the accusation and the young age of the now deceased.

As per the Kosovo Court of Appeal assessment, the allegations of the representative of the 
damaged party of the sentence being too low and the allegations of the defeendnat of the 
accused that the sentence is too harsh are not grounded. 

The first instance court, while determining the sentence, has considered the mitigating and 
aggravating circumstances, therefore for the accused B. A., as a mitigating circumstance has 
been considered the admission of guilt while as an aggravating circumstance the fact that the 
victim was of a young age – 24 years old. The authorized representative of the damage party 
does not emphasize at his complaint any concrete cirsumstance which would influence a de-
trmination of a higher sentence for the accused than the one determined by the first instance 
court. The allegations of the authorized representative that the first instance court did not 
consider the social hazard of the criminal offence, the consequence cause, that the intentio 
existed for committing the criminal offence, that it is a difficult case for the damaged family, 
that the accused, after the murder return cold-blooded home, are not circumstances which 
could be considered as aggravated circumstance for the accused, since the social hazard 
makes the offence to be qualified as criminal while the consequence caused by the murder is 
an element of the murder therefore it can not be aggravated circumstance that the intention 
of the accused is a condition for the criminal accountability, cold blooded murder has not be 
proven, while the allegation that the accused has committed the criminal offence in a cunning 
is an alegation which goes beyond the rights of the damaged to file a complaint, because in 
this complaint only the complaint on the sentence can be presented not on the legal qualifica-
tion of the done by the prosecutor, since the authorized representative of the damaged in the 
complaint dd not mention any concrete aggravating circumstance.
As per assessment of the Kosovo Court of Appeal, the first instance court, while determing 
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the sentence, has considered the aggravating and mitigating circumstances, therefore the ac-
cused B.A, as a mitigating circumstance had the admission of guilt, while as an aggravated 
circumstance the fact that the victim was at a young age (24 years old). Also, this Court 
assesses that the first instance court has justly decided that the social hazard by the murder is 
what made it a criminal offence, that the consequence caused by the murder is an eleemnt of 
the criminal offence and as such can not be considered as an aggravating circumstance, that 
the intention of the accused is a condition for criminal accountability, that the cold-blooded 
murder is not verified, while the allegation that the accused has committed the criminal of-
fence of aggravated murder qualified as insidious murder, is an allegation which goes beyond 
the right of the damaged to file a complaint, because in this case he can file a complaint on 
the sentence but not on the legal qualification done by the prosecution, this court finds that 
the allegation on the sentence being low is not grounded.

This court accepts as mitigatin circumstance that the first instance court considered while de-
termining the sentence – that the accused has admitted the guilt, which includes the self-awar-
ness of the accused that he deprived a life from a person – his repentance for the performed 
action, while as an aggravated circumstance depriving a young life of only 24 years old. Due 
to the abovementioned reasons, this Court found that the determined sentence to the accused 
B.A. is in proportion with the scale of social hazard by the criminal offence on which he was 
found guilty of and the scale of criminal accountability of the accused. This Court accepts 
the assessment of the first instance court that the determined sentence is aiming at preventing 
the committer from committing criminal offences in the future, his rehabilitation and will 
influence at other persons as to not committing the criminal offences, therefore through the 
determined sentence to the accused the objective of the sentence foreseen by article 41 of 
CCK will be achieved. 

(Kosovo Court of Appeal, PAKR.630/15, dated 22.01.2016)

PAKR.NO.504/2015

When the first instance court declared guilty the accused I.H on the criminal offence 
foreseen by article 273 paragraph 1, related to article 281 paragraph 1 item 1.9 of 
PCRK and has sentenced the accused with 8 years of imprisonment and the fine of 3,000 
EUR, while measuring the sentence did not assess correctly the admission of guilt, as a 
specifically mitigating circumstance. 
 
From justification

Basic Court-Department of Serious Offences in Mitrovicë, by the decision P.no.80/2014, dat-
ed 14.10.2015, has declared the accused I.H. guilty on the criminal offence of unauthorized 
purchase, possession, distribution and sale of narcotics, phsycotropic and analogue substanc-
es, foreseen by article 273 paragraph 2, related to article 281 paragraph 1 item 1.9 of CCK, 
for which he was sentenced with 8 (eight) years imprisonment and fine of 3,000EUR (three 
thousand), which includes the time spent in detention from 20.07.2014, until the decision en-
ters into force. To the accused a additional sentence was determined – confiscation of narcotic 
substances of the type cannabis (Marihuana), around 11.674.09 gram in total. 



75

At the complaining procedure related to the complaint of the accused and his defenedant, 
this decision was changed by a decision of the Kosovo Court of Appeal PAKR.no.504/2015, 
dated 01.12.2015, by sentencing the accused on the criminal offence on which he was found 
guilty of, with a sentence of 4 (four) years imprisonment and a fine of of 2,000EUR (two 
thousand) while this sentence includes the time spent in detention from 24.01.2014 further. 

The representative of the accused and the accused himself allege that the attacked decision 
contains essential violations of the provisions of the criminal procedure. The accused alleges 
thate the provision of the decision is in contradiction with the justification, that the decision 
does not present the essential facts used to bring the decision, why the legal qualification was 
accepts as per the indictment and which evidences were trustworthy; only the fact that the 
narcotic substances were packed does not mean that the accused intended to distribute or sell 
it. Also, the representative of the accused and the accused allege in their complaints that the 
determined sentence by the first instance court is harsh, because, according to the, the first in-
stance court should have considered the admission of guilt by the accused as a mitigating cir-
cumstance, then the fact that he was not convicted before, that he is a family man and father 
of 6 children, that he is repentant of committing the criminal offence, he behaved correctly 
during the court session, as well as while on detention and that, even though the court had all 
these mitigatin circumstances, it did not apply the provisions on the easing of the sentence 
foreseen by the article 75 and 76 of PCRK, to determine an easer sentence, through which the 
objectibe of the sentnec would be achieved.

The Court of Appeal assesses that the first instance court did not assess correctly the aggra-
vating and mitigatin circumstances of this case, which would bring to a rightful decision, 
as a consequence of not assessing the mitigating circumstance which for the accused, who 
admitted the guilt, which shows his deep repentance, the promise that he will never commit 
such criminal offences, that he is a family man – father of 6 children and that he was never 
convicted.

Assessment like these of the relevant circumstances on measuring the sentence are accepted 
by this Court as well, finding that at their presence there is room for determining an easer 
sentence. However, the considered aggravated circumstances, respectively the intensity of 
social hazard by the committed criminal offence, should have not been considered as such 
by the fisrts instance court, since it is an element of the criminal offence incuded within the 
offence itself.

The Court of Appeal, considering all the above mentioned circumstances at the attacked deci-
sion, assessing the aggravating and mitigating circumstances in accordance with article 73 of 
PCRK, which were mentioned earlier, has eased the sentence of the accused and determined 
the sentence of 4 (four) years imprisonment and the fine at the amount of 2,000EUR (two 
thousands, convinced that this is in proportion with criminal offence weight and the scale of a 
criminal accountability of the accused and through this the objective of the sentence foreseen 
by article 41 of PCRK. 

(Kosovo Court of Appeal, PAKR-no.504/2015, dated 1.12.2015)
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EULEX
PAKR 52/14 

The changing of the releasing part of the first instance court decision regarding the de-
cision on the sentence and the judging part related to the acceptability of the evidences, 
additional sentence – termination of working liscence (profession exercise) and confis-
cation of the property gained by the criminal offence. 

From justification

Special Prosecution of the Republic of Kosovo (SPRK), by the changed indictment PPS 
02/09, dated 22 March 2013, the accused: L.D, A.D, S.H, I.B. and S.D has charged with the 
following criminal offences: 

• Item 1. – Trafficing humans, foreseen by article 139 of the Temporarily Criminal Code 
of Kosovo (CCPK), sentenced with imprisonment of two to twelve years, committed in 
collaboration, (23 of CCPK), against the defendants L. D., A. D. and S. H.. 

• Item 2.- Organized Crime, forseen by article 274, paragraph 3 of CCPK, sentenced with 
fine up to 500,000 EUR and imprisonment from 7 (seven) up to 20 (twenty) years, com-
mitted in collaboration, as per article 23 of CCPK, against the defendant L. D..

• Item 3.- Organized Crime, forseen by article 274, paragraph 1 of CCPK, sentenced with 
fine up to 250,000 EUR and with imprisonment of at least 7 (seven) years, against the 
defendants A. D. dhe S. H.. 

• Item 7. - Serious bodily injury, foreseen by article 154 of CCPK, sentenced with impris-
onment from 1 to 10 years or by the article 5 – offence sentenced with imprisonment 
from 6 months to 3 years, or by the article 1 (4) – offence sentenced with imprisonment 
from 6 months to 5 years, committed in collaboration, as per article 23 of CCPK, against 
the defendants L. D., S. H., I. B. and S.D.

Basic Court in Pristina, by the decision P 309/10 and 340/10, dated 29 April 2013, has de-
cided:

• To defendants L. D. and A. D. declared guilty on item 1 - Trafficing humans, foreseen by 
article 139 of CCK, commited in collaboration (Article 23 of CCK), 

• Item 1. Trafficing humans, foreseen by article 139 of CCK, committed in collaboration 
(article 23 of CCK), of the defendant S. H. is re-qualified as a possibility out of care-
lessness of the criminal offence of trafficking foreseen as per article 139, paragraph 4 of 
CCK and has been rejected.

• Item 2. The defendant L.D. has been found guilty of committing criminal offence of 
organized crime, foreseen by article 274, paragraph 3 of CCK.

• 
• Item 3. The defendant A. D. has been found guilty on committing the criminal offence of 

organized crme, foreseen as per article 274, paragraph 1 of CCK.

The defendant S. H. has been released of the item 3 – criminal offence organized crime, fore-
seen by article 274, paragraph 1 of CCK.
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Item 4. Criminal offence illegal exercising of medical activity, foreseen by article 221, para-
graph 1 of CCK, committed in collaboration (article 23 of CCK), and against the defendants 
L. D., D. J., I. B., S. D. and S. H. has been rejected. 

• Item 5. Criminal offence of abuse of official position or authority, foreseen by article 
339, paragraph 1 of CCK, against the defendant D. J. has been re-qualified related to the 
offence of abuse of official position or authority, foreseen by article 339, paragraph 3 of 
CCK and has been rejected. 

• Item 6. The defendant I. R. has been released off the charges on the criminal offence of 
abuse of official position or authority, foreseen by article 339, paragraph 1 of CCK. 

• Item 7. Criminal offence of serious bodily injury, foreseen by article 154, paragraph 4 of 
CCK, against the defendant L. D., has been rejected.

The defendant A. D. has been released of the charges as per item 7 on the criminal offence 
of serious bodily injury, foreseen as per article 154, paragraph 1, sub-paragraph 2 of CCK, 
commited in collaoration (article 23 of CCK). 

Criminal offence (as per item 7) serious bodily injury committed in collaboration against 
the defendants S. H., I. B. and S. D. has been re-qualified as per article 154, paragraph 1, 
sub-paragraph 2 of CCK.

• Item 8. Criminal offence of deceiving foreseen by article 261 of CCK, against the defen-
dants L. D. and A. D., has been rejected. 

• Item 9. The criminal offence of forging documentation, foreseen by article 332, para-
graph 1 of CCK, against the defendants L. D. and A. D., has been rejected. 

• Item 10. Criminal offence forgery of official documentation, foreseen by article 348 of 
CCK, against the defendant I. R., has been rejected.

On the abovementioned offences has determined the sentences as below:

The defendant L.D. has been sentenced by 8 (eight) years imprisonment and fine at the amount 
of 10,000EUR (ten thousand). Besdies he was forbidden to exercise his urologsits profession 
in a period of 2 (two) years, starting from the day when the decision enters into force; 

The defendant A.D. has been sentenced with 7 (seven) years and 3 (three) months imprison-
ment and with a fine of 10,000 EUR (ten thousand);

The defendant S. H. has been sentenced with 3 (three) years imprisonment. Besides, he was 
forbidden to exercise his profession of anesteziologist in a duration of 1 (one) year, starting 
from the day when the decision enters into force;

The defendants S. D. and I. B. have been sentenced with 1 (one) year conditional imprison-
ment each, which will not be executed, if the defendants do not commit any other criminal 
offence during the period of 2 years. 
Each of the damaged parties Ë1, Ë2, Ë3, PM, DS, AK and Y.A. received a partial compenasa-
tion for physocological and physical caused by removing the kidney, at the amount of 15,000 
EUR (fifteen thousand), from L. D. and A. D., which will be paid to them not later than 6 (six) 
months after the day when the decisions takes its executable form. 
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A special decision has been brought related to the confiscation of the “Medicus” clinic spaces.

Against the attacked decision within the legal deadline complaints have been filed by SPRK, 
because of the decision to the sentence and the defendants of the accused due to all complain-
ing grounds.

Kosovo Court of Appeal has decised that the decision Basic Court of Pristina, P 309/10 & 
340/10, dated 29 April 2013, should change as follows: 

The decision of the Basic Court of Pristina, P 309/10 & 340/10, dated 29 April 2013, has 
decided as follows: 

I.B. and S.D are released from charges of item 7. 

Collgium, concludes that, some of the confiscated evidences from the “Medicus” Clinic are 
unacceptable, there are no necessary evidences beyond the reasonable doubt that the defen-
dants I. B and S. D were directly involved in the procedure of the “Medicus” Clinic and in 
the specific kidney operations, as far as they were aware of, that they were weakening per-
manently and substancially a human organ, instead of performing their medical profession of 
the caring for the patients in question. 

L. D is declared guilty for collaboration in committing the offence as per item 2, related to 
item 1. A. D and S. H, have been declared guilty on collaboration on the offence as per item 
3, related to item 1. 

Collegium concludes that it has been verified beoynd the reasonable doubt that from or 
around...         January 2008 until 4 November 2008, Dr. L. D, in the quality of transplantion 
surgeon and the owner of the “Medicus” Clinic, A. D, in the quality of director/ menager of 
“Medicus”, Dr. S.H, in the quality of chief anesteziologist, together with collaborators, has 
engaged, transported, transferred, sheltered and accepted seven (7) persons from abroad in 
Kosovo, in order to remove their organs (kidneys) at the “Medicus” Clinic.

Donors have been victims of abuse due to their vulnerable position, extraordinary diffciult fi-
nancial conditions, and in some cases, as well, victimis of force, deceiving and/ or tricks. The 
Organized crime group, while committing these offences, was a structured group comprised 
of three or more persons, including the persons L.D, A.D, S.H, and other. The group, existed 
for at least several moths during 2008 and was not formed accidentally for committing an 
immediate offence. The group is formed with the intention of committing continuously one 
or more criminal offences, especially of human trafficking in order to directly or indirectly 
gain financial or other profit, thorugh removing the organs (kidneys) and transplanting them 
to the receiver, who paid huge amounts of money for the kidneys. 

Evidences of around 7 (seven) transplantions have been directly supported by the victims’ 
testimonies (six kidney donors have witnessed during the court review, while a kidney do-
nor has witnessed during the phase of the prior procedure), and, as well, in other evidences. 
On 17 (seventeen) other kidney transplantions, which initially were verified by the Basic 
Court, the collegium concludes that there is not sufficient evidences that the transplations 
have happened, considering that the evidences provided directly through the facility search, 
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like books and other documentations of the clinic, are unacceptable, and there are no other 
sufficient evidences at the court’s disposal in regard to the exact dates of alleged operations 
of transplantion as well as the personal data of the donors and receivers. 

L.D was sentenced with 8 (eight) years imprisonment and the fine in the amount of 10,000 
EUR (ten thousand). A.D, is sentenced with 8 (eight) years of imrpsionment and the fine in 
the amount of 2,500 EUR (two thousand and five hundred). S.H, is sentenced with 5 (five) 
years f imprisonment and the fine in the amount of 2,500 EUR (two thousand e five hundred). 

L.D. the exercising of the proffesion of urologist is forbidden in the duration of 2 (two) years, 
starting from the date of completing the sentence with imprisonment. S.H. the exercising of 
the profession of anesteziologist in duration of 1 (one) year starting from the date of complet-
ing the sentence by imprisonment.

(Kosovo Court of Appeal- EULEX-i PAKR 52/14, dated 24.03. 2015)

PAKR.NO.440/13 

Changing of the first instance court decision due to not taking into account within the 
sentence of imprisonment the time spent on detention. 

From justification

Special Prosecution of the Republic of Kosovo (SPRK), with the changed indictment Hep. 
No. 65/2002 dated 30 June 2003, described in the item 8 of the indictment and in the events 
only related to the Lapashtica Camp, has charged the accused L.G., N.M. and R.M., on the 
following criminal offences, për këto vepra penale, prosecuted ex officio: war crimes against 
the civil population, in particular, inhuman treatment, causing great suffering or violation of 
bodily integrity or health, application of intimidation, terror and torture measure, as provided 
by Article 142 of the Penal Code of Socialist Federation Republic of Yugoslavia (SFRY) 
(“Official Gazzette of SFRY”, no. 44, dated 8 October 1976) (PKSFRY), related to articles 
22, 24 26 and 30 of PKSFRY. 

Basic Court of Pristina, by the decision P 448/2012, dated 7 June 2013, the accused L.G., 
N.M. and R.M. has found guilty on war crimes against the civilian population, in particular, 
inhuman treatment, causing great suffering or violation of bodily integrity or health, appli-
cation of intimidation, terror and torture measure, as provided by Article 142 Penal Code 
of Socialist Federation Republic of Yugoslavia (SFRY) (“Official Gazzette of SFRY”, no. 
44, dated 8 October 1976) (PKSFRY), related to articles 22, 24 26 and 30 of PKSFRY and 
charged as follows: the accused L.G. ,based on item 8, with 5 (five) years imprisonment, the 
accused N.M., based on article 8, with 3 (three) years imprisonment and the accused R.M., 
based on article 8, with 4 (four) years imprisonment. In accordance with article 48, paragraph 
2 of PKSFRY and article 357, paragraph 5 of the CCP, have been determined these unique 
sentences 5, 8 and 14 from 6 (six) years imprisonment; the accused N.M. based on the item 
5 and 8 will suffer 3 (three) years; R.M. was sentenced to a unique sentence based on items 
5 and 8 with 4 (four) years imprisonment. 
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In the complaining procedure, the Court of Appeal has changed the complaining decision 
and decided:

The Basic Court in Pristina, P 448/2012, dated 7 June 2013, is changed as in the provision. 
The time spent in detention of the accused L.G. and R.M. will be included at the sentence as 
follows: Based on the article 50 §1 of the PCSFRY, the time spent in detention of the accused 
L.G. from 28 January 2002 until 23 July 2005 as well as 3 October 2009 until 9 June 2010 
will be included in the sentence. Based on the article 50 §1 of PCSFRY, the time spent in 
detention by the the accused R.M. from 11 August 2002 until 23 July 2005 will be included 
within the sentence. 

The decision of the Basic Court in Pristina, P 448/2012, dated 7 June 2013 is changed ex of-
ficio at the provision part. The time spent in detention for the accused N.M. will be included 
within the sentence as follows: Based at the article 50 §1 of the PCSFRY, the time spent in 
detention for the accused N.M. from 28 January 2002 until 23 July 2005 will be included 
within the sentence.

Basic Court of Pristina, by the decision P 448/2012, dated 7 June 2013, did not include in 
the provision the time sepnt in detention, which must must be included within the sentence. 
Therefore, the Collegium chaged consecutively the decision, by calculating the time spent in 
detention in the sentence in accordance with article 50 paragraph 1 of the Penal Code of the 
Socialist Federation of Republic of Yugoslavia (PCSFRY). 

The rest of the decision is verified:

Collgium is convinced that the Basic Court has verified completely and correctly the factu-
al satte. The Collegium concludes that there are sufficient evidences to verify, beyond the 
reasonable doubt that, the accused are guilty of war crimes against the civilian population, 
in particular, inhuman treatment, causing great suffering or violation of bodily integrity or 
health, application of intimidation, terror and torture measure, as provided by Article 142 
Penal Code of Socialist Federation Republic of Yugoslavia (PC SFRY) related to articles 22, 
24 26 and 30 of PKSFRY, because since October 1998 until late April of 1999, L.G, N.M and 
R. M, with supervision and personal responsibility, has collaborated with other unidentified 
individuals and based on collaboration - regarding the collaboration, has already been veri-
fied by the Supreme Court (decision Ap. Kz. No. 89/2010, dated 26 January 2011).

(Kosovo Court of Appeal- EULEX, PAKR.no.440/13, dated 11 August 2015)
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PAKR.NO.229/15

When the accused.... was found guilty by the first instance court for the criminal offence 
of attempted robbery, forseen by article 329 paragraph 5 related to article 28 of PCRK, 
eventhough was accused for the ccriminal offence of attempted aggravated murder, 
forseen by article 147, paragraph 7 of the Temporarily Penal Code of Kosovo (TPCK), 
the second instance court was related to the principle reformatio in peius (forbiding of 
changing – not harder for the accused), because the prosecutor did not complain re-
garding the legal qualification of the criminal offence. 

From justification

Basic Prosecution in Mitrovica - Department on Serious Offences, has charged the accused 
S.P. on the criminal offence of attempted aggravated murder, forseen by article 147, para-
graph 7 të of the the Temporarily Penal Code of Kosovo (TPCK) and on the criminal offence 
of unauthorized ownership, control, possession and use of weapon, forseen by article 328 
paragraph 2 of CCPK.

Basic Court in Mitrovica, by the decision P.no.33/13, dated 8 December 2014, has declared 
guilty the accused and sentenced him with 10 (ten) years imprisonment for the criminal of-
fence attempted aggravated robbery, foreseen by article 329 paragraph 5, related to article 
28 of PCRK.

The accused had been shot at close range by directing it to the back of the head of the injured 
party. The accused therefore – at least through eventual intention – has shot the damaged 
party. The fact that the damaged party has survived was only a fathe circumstance, because 
the caused wound in the head by the firearm, especially at close range, in most of the cases is 
fatal wound. The accused must and should have known about this. Therefore the accused – at 
least through eventual intention – to deprive from the life the damaged party. Only after he 
shot and left for dead the damaged party, the accused took illegally the vehicle, which was 
driven by the damaged, gaining this way material benefit. 

The actions described above as well as the intention (at least eventual) fulfill all the elements 
of the criminal offences of attempted aggravated murder, therefore the criminal offence in 
question was supposed to be qualified as such, that is attempted aggravated murder. 

Menawhile, the Basic Court has qualified the verified criminal offence as attempted robbery, 
while the prosecution did not appeal at the decision of the basic Court, the Court of Appeal 
can not re-qualify this criminal offence at the detriment of the damaged, as forseen by article 
395 of CCP.

Collegium of the Court of Appeal concludes that, even though the Basic Court at its decision 
did not address all the mitigating circumstances whch indicate that the objective of the sen-
tence can be reached through the determination of a softer sentence then the one determined 
by the Basic Court. The unique sentence of 10 (ten) years imprisonment determined by the 
Basic Court is proportional and reflects the correct sentence, when one considers the circum-
stances of the case.

(Kosovo Court of Appeal - EULEX, PAKR.no.229/15, dated 30 November 2015)
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PAKR 397/14

Liability of the witness and favorable law

From justification

Special Prosecution of the Republic of Kosovo (SPRK), by the indictment PPS 85/2013, 
issued on 25 September 2013, has charged the accused I.R. on the criminal offence: crimes 
against civilian population, based on articles 22 and 142 of the Penal Code of the Socialist 
Federative Republic of Yugoslavia (PC SFRY), actually sanctioned by articles 31 and 152 of 
the Penal Code of Republic of Kosovo (PC).

Basic Court in Pristina, by the decision PKR 955/130, dated 12 February 2014, has declared 
the accused I.R. guilty and sentenced him with 8 (eight) years imprisonment.

Based on the view of the Kosovo Court of Appeal Collegium, Basic Court concludes logical-
ly during the assessment of the evidences. Collegium approved as correct and legal the legal 
statement of the Basic Court and does not see and contradictions at the statement of the Basic 
Court in question.

Regarding the discrepancies and contradictions in the witnesses’ statements, which are realt-
ed to the clothes worn by the suspect, the collegium considers that the exact clothes worn by 
the suspect are a less important issue, which can be explained by the incorrect perception or 
the memory capacity, which influences the liability of the statements as a whole. In specific, 
considering the fact that the croup of the commiters was comprised of more persons belong-
ing to the group it is possible they were wearing different clothes, influencing this way the 
memory of the witness on what exactly the were wearing. Especially because of this aspect 
the collegium considers that discrepancies and contradictions of the wirnesses’ statement 
are not harmonius and unacceptable. For this reason, collegium thinks that discrepancies in 
question do not reduce the liability and the credibility of the witnesses’ statements, related to 
recongnizing and identifying the accused.

Kosovo Court of Appeal, as per official duty (ex officio), has changed the decision of the 
Basic Court in Pristina, PKR 955/13, and dated 12 February 2014, related to the case of ap-
plying the favorable law for the accused. The Court of Appeal Collegium has emphasized the 
UNMIK Regulation 1999/24 and has repealed the death sentence without replacing it with 40 
years imprisonment, which was brought later on by the UNMIK Regulation 2000/59 article 
1.6. For this reason, the most favorable law in force between 10 June 1999 and 27 October 
2000. The duration of the sentence in question is the sentence with 5 up to 15 years imprison-
ment, as described by the Penal Code of SFRY. Basic Court, by deciding that the applicable 
law on the sentence determines the sentence by imprisonment of 5 to 40 years, has caused a 
legal mistake, which must be corrected. The Appeal Collegium has lowered the sentence in 
question to 6 (six) years imprisonment in order to reflect the maximum sentence determined 
by law, which is much lower than the sentence considered by the court when determined the 
sentence with 8 (eight) years imprisonment.

(Kosovo Court of Appeal- EULEX, PAKR.no.397/14, dated 24 March 2015)
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PAKR.NO.134/2013

When a person’s life is endangered and in that case, intentionally has endangered the 
life of one or more other persons, the intenion of the accused in such cases must have 
caused two consequences – the depriving of the life of one person and endangering the 
other persons, which were closed to him at that time, and this can not be considered 
as criinal offence of aggravated murder foreseen by article 147 paragraph 1 sub-para-
graph 4, because the reason for concrete endangerment does not exist for the one or 
more other persons which were closed to the person who was deprived of life.

In cases when a person, with the intention of depriving from life the other person and 
when he does not manage to do that, but a third person, which was closed to the sec-
ond person, can not be considered as a criminal offence committed by the neglizence, 
since we are dealing with aberatio ictus, with the intention of the accused to, aiming at 
one person, hits the other person which is near by, we are not dealing with a criminal 
offence committed out of neglizence and the criminal offence committed by the third 
person, who was deprived of life, was committed with eventual intention.

From justification

Court of Appeal – while reviewing the joint complaint of the representative of the accused 
D.K. in accordance with the provision of article 394 paragraph 1 of CCP of Kosovo, which 
alleges that the penal law related to intention (dolus) of the accused D., because the criminal 
offence on what he was found guilty, as the person intends to commit a criminal offence on 
one person, but his intention fails and the damage falls on another person, concludes that the 
intention is transferred and is committed to that other person. In such case, the first instance 
court finds that the intention of D.K. to deprive from life the accused F, was transferred to 
the now deceased K.I. And as per complaint allegations of the representatives of the accused, 
based on the fact that the accused D. did not know of anyone and saw no one behind the 
vehicle – where the now deceased was sitting K. and the fact that the accused D., with the 
now deceased K., did not know each other prior to the critical day, the intention of D. to kill 
Kreshnik, can not even be thought of.

As per the assessment of the Court of Appeal, such complaining allegations are not grounded 
because we are dealing with a general intention (dolus generalis) and this results from the fact 
that the now deceased K., as a third person, never had disagreements with the accused D. who 
was in bad relations with the accused F. who was charged with criminal offence of attempted 
murder of his brother V.K. and was found guilty for this criminal offence, while with the now 
dececased he never had disagreements, but the court came to the conclusion, that besides this 
fact, with the actions of the accused D. there were essential elements of criminal offences of 
murder, because the accused D. with direct intention, acting and firing the shot towards the 
accused F., with the intention of depriving from life, shooting eight times, one of which hit 
the deceased Kreshnik, with whom he had no disagreements and who in this criminal case is 
a third person (aberatio ictus), while from the verified factual state by the first instance court 
it results that the accused D. has acted with intention to deprive from the life the accused F., 
who was sitting on the rear seat of the taxi “Njaci”, were the now dececased Kreshnik was 
sitting as well, who he is shot with eight bullets. Out of this it comes that the accused D. was 
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aware, that by shooting with his revolver “Cervena Zastava”, M-57 and knowing that where 
the deceased K. was sitting, a forbidden cause might appear and independently shoots eight 
times with his revolver, one of which breaks the right rear window of the vehicle taxi “Nja-
ci” and shoots the now deceased K. by depriving him of live, therefore as a consequence of 
heavy bleeding due to the hit in aorta and lungs by the firearm, e passes away in the Regional 
Hospital of Peja. In the accused actions now we are dealing wth eventual intention, because 
knowing that the now deceased is sitting on the rear seat of the vehicle taxi “Njaci” he was 
aware that there can be consequences, therefore in this criminal case, as a consequence of his 
actions, in fact happenes the depriving of life of the now deceased K.

As per the assessment of the Court of Appeal, as per description of the factuals state of the 
criminal offence, which is the subject of the attacked decision and is described in the item 1 
of its provision, that is of the criminal offence of aggravated murder, foreseen by article 147 
paragraph 4 of Criminal Code of Kosovo, it results that the existence of this criminal offence, 
as a qualifying element is the one that, while depriving from life, the accused has endangered 
the life of one or more persons. From the factual description and justification of the decision 
there is no doubt that the accused D. shooting with his revolver “Cervena Zastava”, M-57, at 
the friction of the accused F.G. to deprive from the life the same, after firing eight shots, one 
of which has passed through the window of the right rear window of the vehicle taxi “Njaci” 
and hit the deceased Kreshnik Isufaj, who was deprived of the life. It is not being contested 
that in the vehicle, at the moment, were as well, M.G, D.K and A.P, but, in the concrete case, 
as per assessment of the Court of Appeal, out of such a factual description it results that the 
accused D., undertook his actions intentionally, it must have caused two consequences – 
depriving the life of one person, concretely this is the deceased K, and endangering M.G, 
D.K and A.P, who were at the passengers vehicle, but, as it results from the case files, the 
endangerment of their lives has not been verified, because the tool used by the accused – the 
revolver, can be controlled while shooting, therefore, in the absence of the concrete endan-
germent to qualify as aggravated murder, as the first instance court has qualified it, that is in 
the absence of the qualifying element, this Court qualifies the actions of the accused D. as 
criminal offence of murder foreseen by the article 146 of Criminal Code of Kosovo on which 
he was found guilty of. 

(Kosovo Court of Appeal, PAKR.no.134/2013, dated)

PAKR.NO.565/2015

Annulment of the decision because of the essential violations of the criminal procedure 
and not correct verification of the factual state, due to the lack of obviousness that the 
criminal offence of rape foreseen by the article 193 paragraph 2 sub-paragraph 1 and 
3 of CCK, to have been done by force or without the consent of the damaged or that we 
are dealing with a vulnerable person.

From justification

The Court of Appeal, acting in accordance with article 394 paragraph 1 of CCP, related to 
the filed complaints and as per the official duty, assessed that the provision of the attacked 
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decision is obscure and in contradiction within and with the reasons submitted in it. Decision 
is not clear, because the court does not give clear reasons related to the essential facts, while 
there are contradictions between the reasons and presented at the justification of the decision 
on the content of the files and the minutes with the statements given n the procedure. As per 
the assessment of the Court of Appeal, the provision is obscure and not understandable and 
does not contain sufficient essential facts related to the criminal offence on which the accused 
has been found guilty, that is the first instance court did not do a correct assessment of the 
administered evidences at the court review, while the decision is not compiled in accordance 
with the provisions of article 361 paragraph 1 and 2 of CCP.

Out of the factual description of the provision of the decision it results that the accused P.S. 
had an intercourse without the consent of the damaged S.M, respectively that the accused P.S. 
has removed her panties by force and tried to close her mouth by force, but in the provision 
there is no description that the damaged is a vulnerable person and that her safety was at risk. 

From the minutes of the court review and the questioning of the damaged S. M. it results that 
she entered in the vehicle “Golf 2” of the accused, as soon as arriving at the secondary street, 
the damaged removes voluntarily the upper parts of her clothes in order for the accused only 
to kiss and cuddle her, but in this regard the court does not give any explanations, but accepts 
the changed charge of te State Prosecution, as such, even though the decision must be based 
on facts and evidences processed at the court review, while not giving any explanations 
whether the criminal offence was done without the consent of the damaged, even though she 
admits herself to have removed the upper parts of clothes and that she entered herself in the 
vehicle “Golf 2”. Out of this it results that the first instance court did not come with a correct 
conclusion related to whether the sexual act with the damaged was completed without her 
consent and whthere force was used or not. Also, the court in its decision does not present any 
essential facts whether the damaged was a vulnerable person and whether her safety was at 
risk, eve though the damaged herself, as it shows from the case files, admits that the accused 
has driven back the damaged and left her in the street in the “Dardania” neighborhood, near 
her uncles’ house, where she met her sister N. and her uncles’s son B.

Out of what said above the first instance court did not base its decision in the facts and 
evidences issued at the court review and approves the description of the provision of the 
decisions as presented at the subject of the changed indictment while the provision of the 
decision, at its description, is not compatible at all with the legal qualification of the criminal 
offence the accuased was declared guilty of, and this makes the first instance court decision 
contain essential violations of the provisions of the criminal procedure foreseen by article 
384 paragraph 1, sub-paragraph 1.12, related to the article 370 paragraph 6 and 7 of CCP.

As per the assessment of the Court of Appeal, the factual state was not verified correctly 
and completely and this was alleged by the complaint of the representative of the accused. It 
is not being contested that the accused P.S. knew earlier the damaged S. thorugh his friend 
B.O. but with a name I. It is not contested that the damaged S., after meeting the accused, 
voluntarily entered his vehicle, stopped in a secondary road and the accused asked the dam-
aged to undress to have sexual intercourse, while the damaged, on her own will, undressed 
the upper parts of her clothes, in order for the accused only to kiss and cuddle her. As well, 
it is not contested that after the sexual intercourse the damaged was torn down the rear part 
of the vagina and side parts of the himen membrane, which was caused by an external object 
passing penetrating inside (similar to male reproductive organ – penis).
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Contesting for the Court of Appeal is whether the accused P.S. has committed the sexual act 
with or without the consent of the damaged, due to the fact that the damaged has removed 
voluntarily the upper parts of her clothes, while from the case files and the admittion of the 
damaged it results that the damaged herself has voluntarily has removed the upper parts of 
her clothes, and after the removal the accused started kissing and cuddling her. It is contest-
ing whether the accused has removed by force the lower part of the damaged clothes- pants, 
considering that the damaged has voluntarily removed the upper parts of her clothes. 

Also, the fact that except for the injury to the vagina in the form of irritation of the vagina 
and the one described above, no other injury could have been identified at the damaged S. on 
whether the force was used upon or not, especially it is contesting the fact (considering the 
legal qualification of the criminal offence which is the subject of the indictment), whether the 
damaged is a vulnerable person and was her safety was put at risk. The first instance court 
did not clarify all these facts, but only described the subject of the changed indictment by 
the state prosecutor, which it accepts as such, without verifying the abovementioned facts, 
what makes the complaint of the representative of the accused grounded, because of the not 
complete and not correct verification of the factual state. 

In the complaint rightfully it is alleged that, as a consequence of essential violations of the 
provisions of the criminal procedure, the criminal law has been violated at the detriment of 
the accuses, because from the factual description of provision of decision and the rasons pre-
sented in the justification, it can not be seen whether the act was performed without the dam-
aged consent, was the force used and is the damaged a vulnerable person as well as whether 
her safety was put at risk. The accused was declared guilty for the abovementioned criminal 
offence, the factual description and legal qualification of which presented through the factual 
description at the provision and through the justificiation of the decision, the first instance 
court does not argument it with essential facts related to the application of the criminal law, 
by violating the criminal law as per the article 384 paragraph 1 sub-paragraph 1.4 of CCP, 
since the legal provision which can not be applied for the moment was applied. 

(Kosovo Court of Appeal, PAKR.no.565/2015...dated...)

PAKR.NO.132/2016

Verification of the decision for the criminal offence of organizing and participation in 
terrorist groups, forseen by the article 143 paragraph 2 of CCK, by admitting the guilt, 
which as per the complaint of representative of the accused, is achieved thorugh viola-
tion of criminal law 

From justification

The complaint alleges that the criminal law has been violated as per the article 385 para-
graph 1 sub-paragraph 1.3, because the accused had no knowledge that he was acting within 
a terrorist whn going to Syria in September 2013 and while staying for one month until 
27.10.2013 and that he did not know that the group “Jahbat Al Nustra”, was declared a ter-
rorist group. 
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Such an allegation, which was assessed according to the official duty as well, as per the 
assessment of the Court of Appeal Collegium, is not grounded because the accused has vol-
untarily admitted the guilt and the admission of guilt is based on the facts of the case in the 
indictment, while in this case the criminal law is not violated at the detriment of the accused, 
because the court has correctly verified that the accused has participated and has joined the 
terrorist group on Syria called “Jahbat Al Nustra” from 04.09.2013 until 27.10.2013, and, 
while participating in the activities of the terrorist group “Jahbat Al Nustra”, which organizes 
criminal offences of terrorism to whom he joined, he committed the offence on which he is 
charged with, therefore the frist instance court has applied correctly the criminal law as per 
article 385 paragraph 1 of CCP.

PAKR.NO.159/2016

The annulment of the decision due to essential violations of the provisions of the crimi-
nal procedure and violation of criminal law, because of the absence of justifications by 
the court on the actions and circumstances related to the committing the aggravated 
murder on cunning way, foreseen by the article 147 paragraph 3 of CCK.

From justification

Court of Appeal acting upon official duty assesses that the provision f the decision is unclear, 
not understandable and contradictory within and with the reasons presented at the justifica-
tion. The provision of the decision describes the actions of the accused on the same way as 
they have been presented at the indictment; at the factual description of the provision, the 
cunning and sneaky way of committing the criminal offence by the accused, whle depriving 
of the life the now deceased H., is not described. As per assessment of the Court of Appeal, at 
the provision of the decision the first instance court has acted in contradiction to the provision 
of the article 365 of the CCP, by not describing the actions of the accused Xh.T, the physical 
and psycological pains of the now deceased, the duration of the same and were they beyond 
the ordinary pains when we are dealing with the criminal offence of aggravated murder com-
mitted in a cunning and sneaky way, therefore, even though in the provision the physical and 
psychological pain of the late Hadije are not described the court concludes that the criminal 
offence is committed in a cunning and sneaky way, without describing the actions of misery 
and deception, by considering as sufficient the legal provision, what makes the provision con-
tradictory within and with the legal qualification of the criminal offence for what the accused 
has been declared guilty.

The Court of Appeal found that the first instance court did not present any essential facts 
related to the objective elements, especially with the efforts, suffering and prolonged pain 
in comparison to the ordinary ones which are suffered after every criminal offence of mur-
der. The court does not present any essential fact on the misery and deception, that is what 
actions that the accused undertook to deprive from the life the late H. are considered cruel 
or cunning and what is the pain physical and psychological that she suffered, as objective 
elements of the criminal offence of aggravated murder committed in cruel or cunning way, 
for what the accued was declared guilty. The first instance court, describes only the autopsy 
report MA12/308, dated 02.08.2012, performed by medical-legal expert Dr.Arsim Gërxhaliu, 
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which presents that the injuries caused to the late H.T, and caused her death, are the cut to 
the heart’s muscle, internal and external bleeding, caused by many hits with a tool with a top 
and the edges (knife).

The court does not give any essential facts related to the cruelty and cunning, even though the 
medical-legal expert, dr.Arsim Gërxhaliu, has described the injuries and the way of depriving 
from the life of the late H., while the first instance court assesses in the justification that the 
accused Xh.T. has acted in a cruel way, because he hit the late H. several times on the thorax 
parts, on the left side, without giving any explanations whether the death was immediate or 
while dying she suffered physical and psychological pain, including efforts and prolonged 
pain, in comparison with the ordinary pain, which means the objective element as a form of 
committing the criminal offence in a cruel or cunning way. The medical-legal expert during 
the court review has concluded in the minutes dated 20.05.2015, that the late H.T. until death 
has passed through pre-death phases, like loss of consciousness, coma, brain, agony, and 
this process, up to the moment of death, lasted 5-6 minutes. But, with the conclusions of the 
medical-legal expert and the expertise compiled by the Institue of Forensic Psychiatry by the 
medial-legal psychiatrists, dr.Fahri Drevinja and dr.Ajet Bunjaku and their hearing during the 
court review, the first instance court does not come out with coclusions related to the physical 
and psycological pain suffered by the late H., which were mentioned above, what makes the 
essential and important fact while qualifying the criminal offence committed in a cruel or 
cunning way as per the provision of the article 147 paragraph 3 of CCP.

(Kosovo Court of Appeal PAKR.no.159/2016, dated...) 

PAKR.NO.256/2016

Annulemnt of the decision due to essential violations of the criminal procedure, because 
the first instance provision of the decision is not understandable, in contradiction with 
te submitted reasons and does not contain essential facts, while there are contradictions 
between the presentation in the decision’s justification about the files and the minutes 
and the statements given during the procedure. 

From justification

Court of Appeal, acting upon the submitted complaints by the Basic Prosection – Department 
for Serious offences in Pristina and the representatives of the accused A.H, V. B and A.M., 
but as well as per official duty, based on article 394 paragraph 1 of the CCP, regarding the 
presence of essential violations of the provisions of criminal procedure found that the pro-
vision of the first instance court decision is not understandable and in contradiction with the 
presented reasons and the decision does not contain reasons on the essential facts, while there 
are contradictions between what is is presented in the justification on the files and the minutes 
and the statements during the procedure. The first instance court decision, is complied in con-
tradiction with the provision of article 365 paragraph 1 of CCP, because in its entirety it is a 
description of miutes of the court reviews. The court acts in contradiction with the article 370 
paragraph 6 and 7 of CCP, by not presenting clear reasons on every item of the indictment 
and by not assessing the evindences as foreseen by article 361 paragraph 1 and 2 of CCP; the 
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decision must be based on facts and evidences issued during the court review, while the court 
did not fulfill its legal obligation which is the mandatory assessment of every evidence issued 
during the court review, in relation to other evidences, in order to brining correct conclusions 
on the essential facts for the judging part as well as for the releasing part of the decision.

The first instance court, on the same criminal offences and on the same issues regarding 
the same accused A. H. and V. B., as the ministers of Ministry of Culture, Youth and Sports 
(MCYS) as officials on one side and the accused A.M and N.F, as owners of the compa-
nies “Morina Films”, and “Concordia Pictures”, on the other side, as well as on the same 
grounds, have brought two decisions in contradiction with each other. Therefore, on the crim-
inal offence of abuse of power or official authority as per article 422 paragraph 1, related 
to paragraph 2 sub-paragraph 2.4 of PCRK, on the contract signed on 30.01.2007 between 
MCYS, represented by the accused A.H and annex contract signed on 19.09.2008 between 
MCYS represented by V.B. and the owner of the company “Morina Films”, represented by 
the accused A.M, for the realisation of the feature-length film “Mysafir në sofër”/ “Guest 
at the table”, the first instance court has declared guilty on the abuse of power and official 
authority the accused Astrit Haraqia and Valton Beqiri, foreseen by the article 422 paragraph 
1, related to paragraph 2 sub-paragraph 2.4 of PCRK, while the accused Armond Morina 
declared guilty on the criminal offence of deceival on duty foreseen by article 341 paragraph 
3 of CCK. On the other hand, MCYS represented by the accused Astrit Haraqia, signs a 
contract on 27.06.2006 with a company “Concordia Pictures”, represented by the accused 
Nehat Fejza, for the realization of the film “Power Cuts”, for the subvencion of the film from 
220,000.00 EUR, while the court, to the accused Astrit Haraqia, on the criminal offence of 
the abuse of power or official duty foreseen by the article 422 paragraph 1, related to the 
paragraph 2 sub-paragraph 2.4 of PCRK and to the accused Nehat Fejza, on the criminal 
offence of deceival on duty foreseen by the article 341 paragraph 3 of PCRK, based on the 
contracts of subvencion of abovementioned movies and based on the same evidences, brings 
an acquittal as per provision of the article 364 paragraph 1 of CCP, with the justification that 
the criminal offences, of which they were accused, are not considered criminal offences.

From this it results that the first instance court on same issues related to subvencion of movies 
to different companies, with the same contract subject and support by two Kosovo Govern-
ments, which were led by priministers Bajram Kosumi and Agim Çeku, the court brings 
differenet decisions and exactly – conviction decision for the accused A. H. and V.B., as 
ministers and offcials and the accused Armond Morina, as the owner of the filming company 
“Morina Films”, while on the same issue, but with the other filming company “Concordia 
Pictures”, bring an acquittal for the accused Astrit Haraqia and Nehat Fejza.

As per the assessment of the Court of Appeal, as seen above, the first instance court on the 
same issues with the same ministers – the accused A. H. and V. B., but with differenet filming 
companies - “Morina Films” and “Concordia Pictures”, which are represented by the accused 
A. M. and N.F., on the same subject of contract – film subvencion, the court uses two types 
of assessment, respectively on the same issues brings two decisions in contradiction with 
each-other, what makes the description of the provision and the decision itself unclear and 
not understandable because there are bo clear reasons given related to the essential facts on 
the acquittal and neither the conviction part of the decision.

Out of this it results that the first instance court at the acquittal as well as the conviction part 
of the decsision does not give facts and circumstances that comprise the figure of the crimi-
nal offence and no reasons related to the facts and circumstance on which the application of 
respective legal provison, especially at the conviction in which the above mentioned accused 
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have been declared guilty. Therefore the court did not make an assessment within the article 
370 paragraph 6 and 7 of CCP, related to the correct and compete presentation of facts in both 
decisions mentioned above. 

The first instance court does not give any explanation to which of the presentations of the 
accused Armond Morina related to the criminal offence of deceival on duty were false as 
foreseen by the article 341 paragraph 3 of CCK, while form the case files it results that the 
accused has presented the compete documentation for the preparations of the film “Mysafir 
në sofër”, which is supported in the financial expertise dr. Riza Blakaj, which results that the 
accused A.M., as a producer of the company “Morina Films”, has justified the expenditures 
of 94,128.87 EUR, while unjustififed was the amount of 5,871.13 EUR. In this context, if the 
accused A.M. has presented and submitted a false account, which, according to the expertise 
does not stand. The first instance court does not mention any facts that the accused A.H. and 
V.B. have committed the criminal offence of abusing the power and official duty as foreseen 
by the article 422 paragraph 1, related to paragraph 2 sub-paragraph 2.4 of PCRK, while 
the descriptions in the provisions related to the accused Astrit Haraqia and Valton Beqiri, 
eventhough treat the same issue, they do not comply at all at the description in the provision 
of the decision related to the accused Armond Morina, while the court does not justify with an-
thing based on which facts were the accused Astrit Haraqia dhe Valton Beqiri were delared guilty.

The first instance court, in the criminal case of the accused Astrit Haraqia and Nehat Fejza, 
brings an acquittal based on article 364 paragraph 1 of CCP, finding that the criminal offenece 
they ae charged with, are not considered criminal offences. 

On the other hand, the first instance court, at the criminal case of the accused Astrit Haraqia, 
Valton Beqiri and Armond Morina, does not give any essential fact which would prove the 
existence of the criminal offences of abuse of power or official duty foreseen by article 422 
paragraph 1, related to paragraph 2 sub-paragraph 2.4 of PCRK and deceival on duty fore-
seen by article 341 paragraph 3 of CCK. In fact, as per the assessment of the Court of Appeal, 
as an essential element of the existence of criminal offences must have existed the aim of the 
accused Astrit Haraqia and Valton Beqiri to gain material benefit from another perspn – here 
the accused A. M., who, as per the expertise of the financial expert, has covered the expendi-
tures at the amount of 94,128.87 EUR. 

The first instance court, does not give any explanations on the forms the accused Astrit 
Haraqia and Valton Beqiri, as officials - ministers of MCYS in the Government of Kosovo, 
have abused their positions and the official authority – by exceeding their competencies or 
not fulfilling their duties. In this criminal case the first instance court does not present any es-
sential facts related to the existence of intention (will) of the accused to commit the criminal 
offence, on what they have been declared gulty, but concludes the case without assessment 
of the evidences, despite the presenence of the financial expertand that of the decision by the 
Economic Regional Court uspsnedned as of Pristina, C.no.13/2011, dated 28.02.2012, which, 
while revising has been suspended as not grounded by the Kosovo Supreme Court, which are 
found at the case files, while the accused “Morina Films”, with the owner Armond Morina, 
was obliged to return to the MCYS the allocated amount for the subvension of the movie 
“Mysafir në sofër”. Related to these facts and the statments by witnesses Cheril Johnson, Al-
berta Troni, Sali Morina, Esin Shishko, Zeqir Hamiti, Kimete Berisha and Fatos Berisha, the 
court only describes their statements, without any assessment on whteher the accused Astrit 
Haraqia, Valton Beqiri, I the quality of ministers and officials, have signed a contract and 
an annex contract with company “Morina Films” on the realisoation of the feature – length 
film “Mysafiri në sofër”, by the support of the Kosovo Government – Ministry MCYS, with 
which the contract and annex contract have neem signed. 



91

As per the Court of Appeal assessment, from what was sad above, the conviction part as well 
as the acquittal part contain essential violations of the provisions of the criminal procedure 
foreseen as per article 384 paragraph 1 sub-paragraph 1.12, related to article 370 paragraph 
6 and 7 of CCP, because it was not drafted in accordance to the provisions of the article 365 
paragraph 1, of CCP, since the first instance court must base it on facts and administered evi-
dences at the court review and assess consciencly every evidence one by one, while based on 
the evidences assessment bring lear and concrete conclusions related to the essential facts, as 
foreseen at the provision of article 361 paragraph 1 and 2 of CCP.

(Kosovo Court of Appeal, PAKR.no.256/2016)

PAM NO.40/16

Annulment of the first instance court decision due to the essential violations of the pro-
visions of the criminal procedure foreseen by article 384 paragraph 1 item 1.12 of CCP, 
related to the article 5 of the JJC, since it lacks the reasons on essential facts related to 
determination of the educational measure, while to the juvenile it was given the same 
educational correctional measure determined by the same court on another criminal 
offence.

From justification

By the decision of the first instance collegium for juveniles, the minor A.B., on the criminal 
offence of arson foreseen as per article 334 paragraph 2 of the Criminal Code of the Republic 
of Kosovo (CCRK), the educational measure of sending the juvenile to a educational-correc-
tional institution in duration of 1 (one) year was determined. The juvenile was discharged of 
the criminal procedure expenses, while the damaged on the legal compensation claim was 
instructed to a civil contest.

Against this decision, the compliant was filed within the legal deadline by the representatives 
of the juvenile, due to the decision on determination of the educational measure, with the 
proposal to change the attacked decision and the juvenile gets the educational measure of 
additional supervision by the parents or the decisions to annul and the case returns to re-trial.

The Court of Appeal has found that the attacked decision must be annulled due to the fol-
lowing reasons:

Justification of the attacked decision contains information on the factual state which was 
verified based on the admission of guilt by the juvenile, while the first instance court, while 
receiving such a statement did not administer the evidences related to the factual state and 
the criminal offence he is being charged with. But, considering that the procedure is devel-
oped for the minor committers of criminal offences, which is special procedure, the court is 
obliged at the court review, regardless whether the juvenile admits or not the criminal offence 
he is being charged with, to administer the evidences related to the juvenile personality and 
the family and social circumstances, because only after assessing these circumstances the 
court determines the measure or sentence which should be determined at each concrete case.
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Out of the attacked decision as well as out of the social report by the KOSOVO Probation 
service, AS no.Gji-------, dated 25.11.2015, it results that the juvenile, since 13.12.2015, is in 
the Educational-Correctional Institution in Lipjan on other criminal offences.

In the article 8 of the Juvenile Justice Code (JJC) it is emphazied that the court, prior to de-
termining the measure or the sentence, besides other circumstances included in this article, 
assesses the circumstance whether the juvenile was convicted before or not. At the concrete 
case the first instance court to the juvenile assessed the fact that he is being determined the 
educational measure, on this justification: “the juvenile that from 13.11.2015 he is presently 
in education institution on another measure in duration of one year as per the decision PM nr. 
-------, on twp criminal offences of robbery, foreseen by article 329 paragraph 3, related to 
paragraph 1 and 31 of të CCRK” (page 2). 

The Court of Appeal concludes that such a incomplete and arbitrary justification to verify 
the earlier sentence of the juvenile, specifically as the case files and the minutes of the court 
review do not show that the “decision PM nr. ---------, on two criminal offences of robbery 
foreseen by article 329 paragraph 3 reated to paragraph 1 and 31 of CCRK”, is administered 
as evidence. 

Accoridng to article 19 of JJC, the objective of educational measures is to contribute toward 
the rehabilitation and proper development of the juvenile committer, by offering protection, 
assistance and supervision, providing education and professional developing, by developing 
its personal responsibility, preventing its recidive behavior. Meanwhile, from the attacked 
decision it results that the first instance court, by the attacked decision, when determining of 
the educational measure did not consider the objective of the educational measure because 
without a good assessment whether the execution of the educational measure determined be-
fore has achieved its aim or not, brought a same decision. Therefore, such a decision, without 
supportive and convincing evidence, for now seems arbitrary, therefore as such is not stable.

First instance court must provide at the re-trial the pre-sentence report on the juvenile and 
the opinion of the Coorctional-Educationa Institution, where the educational measure will be 
held, to verify the essential facts whether the determined institutional educational measure 
was succesfu or not in accordance with article 19 of JJC and then, within the assessment and 
other circumstances in accordance with article 8 of JJC, to decide wether or ot there is a need 
to determine again the educational measure, that is to brng a legal decision, considering other 
complaining allegations.

(Court of Appeal decision, PAM no.40/16, dated 14 June 2016)
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PAM NO.16/16

Court of Appeal has found that the collegium for juveniles, when determining the ed-
ucational measure, has not assessed correctly as a aggravating circumstance the col-
laboration in committing the criminal offence of aggravated robbery in collaboration, 
foreseen by article 327 paragraph 2 sub-paragraph 2.1, related to article 31 of CCRK, 
in the neighbor’s house, which influenced the educational measure determined to e of 
closed type, which for some time will isolate them from the society they live in. There-
fore, the court of Appeal found that the complaints of the representatives of the juvenile 
are grounded and changed the attacked decision at the part of determining the educa-
tional measure.

From justification

By the decision of the first instance collegium for juveniles, on the criminal offence of ag-
gravated robbery in collaboration, foreseen as per article 327 paragraph 2 sub-paragraph 2.1, 
related to article 31 of the CCRK, the juveniles Z.H. and L.J., based on articles 7, 8, 19, 20 
paragraph 4 and article 28 of the JCC, has detrmined the educational easure for each one 
separately by sending them to correctional-educational institution in duration of 1 (one) year. 
The juveniles were not charged for the criminal procedure expenses while the damaged party 
has been instructed to a civil contest on the legal claim compensation.

Against this decision, within the legal deadline wer filed complaints by the representatives of 
the juveniles due to the decision on determining the educational measure with a proposal to 
determine lower educational measure.

Wile reviewing the decision on the determination of the educational measure for the ju-
veniles, the Court of Appeal, concluded that while brining the decision on the type of the 
measure to be determined for the juveniles, the first instance court has assessed that, consid-
ering the heavy weight of criminal offence, collaboration, pre-preparations for performing, 
the right moment to enter the neighbor’s house – the juveniles need specialized education 
their re-education and their development through isolating them from the prior environment. 
The Court of Appeal assesses that the collaboration, pre-preparations to commit the criminal 
offence and finding of the right moment to commit it can not be assessed as aggravating 
circumstances since they are characteristics of the criminal offence, which they committed 
in collaboration.

Therefore, considering all the circumstances which were presented by the representative of 
the juveniles in their complaints which are based on the case files – that the minors not only 
did admit the guilt, but expressed deep regret, promising to never repeat it in the future, that 
they were never convicted as committer of criminal offences, that they are regular students – 
justify the determination of the educational measure of an opened type, since the best interest 
of the minors does not require their isolation from the prior enivironment.

Therefore, the Court of Appeal, approving the complaints, changed the attacked decision 
and to the minors each of them separately, based on article 25 of JCC, determined the ed-
ucational measure of additional supervision by the custodian in duration of 1 (one) year, 
by naming the Custody organ in Ferizaj to supervise the education of the minors Z.H. and 
L.J., providing their distance from any negative influence and offer possible solution on any 
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problem appearing in their lives and the supervision of the special obligations of the minors, 
which would be: to report to the Department for Minors at the Basic Court in Ferizaj every 
three months (article 25 of JCC). The Court determines special obligations for the minors 
Z.H. and L.J.: to attend school regularly, to not commit criminal offences by notifying them 
that the failure of not fulfilling these obligations may result with detrmining of more severe 
educational measure (article 26 of JCC). The Court of Appeal assesses that the determined 
educational measures are in proportion with the intensity of the protected value damage and 
the scale of the criminal responsibility of the minors, therefore expects rightfully that through 
these measure the re-socializing, rehabilitation,proper development of the minors by offering 
them protection, assistance and supervision, providing educational and professional skills, 
providing personal development and preventing their recidive behavior, the objective of the 
educational measure foreseen as per article 19 of JCC will be achieved.

As said above, and considering the best interest for the juveniles, as foreseen in the provi-
sions of article of the Code of Juvenile Justice (JJC), it has been decided as in the provision 
of this decision in accordance with article 403 of CCP, related to article 5 of JJC. 

(The decision of the Court of Appeal, PAM no.16/16, dated 04 April 2016)

PN1M NO. 1474/14

At the criminal procedure (preparatory procedure) the juveniles can not be held on 
detention more tha three months. With receiving the complaint from the representative 
of the minor M.V., the decision of the Basic Court in Pristina, no. ----, dated 05.06.2014, 
for the termination of detention for the minor in order for him to defend in freedom.

From justification

By the decision of the court collegium for juveniles of the Basic Court in Pristina, PPRMN 
no.------- dated ------, to the minor M.V. due to the reasonable doubt that in collaboration with 
others has committed criminal offences, foreseen by the article 179 paragraph 1 sub-para-
graph 1.5 and 8, related to article 31 of CCRK, unauthorized ownership, control, possession 
and use of weapon, foreseen by article 374 paragraph 1 of CCRK, has prolonged the detene-
tion period for two more months, therefore, as per this decision the detention will last until 
08.08.2014. The detention has been prolonged in accordance with provision of the article 187 
paragraph 1 sub-paragraph 1.2 items 1.2.1, 1.2.2 and 1.2.3 of CCP.

Against this decision a complait was filed within the legal deadline from the representative 
of the minor the lawyer, -----, due to essential violations of the provisions of the criminal pro-
cedure (CCP) with a proposal for the Court of Appeal to approve the complaint and change 
the attacked decision, in order to terminate the detention for the minor or set an alternative 
measure foreseen as per article 173 of CCP.

Prosecutor of the Kosovo Appeal Prosecution, with the submission PARM/I.no.----, dated 
20.01.2014, has proposed that the complaint of the minor’s representative is rejected as not 
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grounded, while the attacked decision to be verified.
Court of Appeal collegium for juveniles, with the decision PN1M nr. ------ dated 18.06.2014, 
has approved the complaint of the minor’s representative, and changed the attacked decision 
(PPPRMN no.-------, dated 03.04.2014, by terminating the detenetion measure for the minor 
and set the house arrest measure which will last until 08.08.2014. Against this decision the 
Court of Appeal, the state prosecutor has filed a request for protection of legacy.

The Supreme Court, with the decision PMl.no. ------, dated 29.07.2014, has approved the 
request for protection of legacy of the state prosecutor and has terminated the decision of the 
Court of Appeal – Department for Juveniles, PN1M no. ------, dated 18.06.2014, while the 
case was returned to the same court for re-deciding.

In accordance with the decision of the Kosovo Supreme Court, the collegium for juveniles 
of the Deaprtment for Juveniles of the Kosovo Court of Appeal, at the collegium session 
reviewed the case files, assessed the complaint allegations and concluded:

The complaint of the minor’s representative is partially grounded in regard to the termination 
of the detention.

Based on the case files it results that with the attacked decision, for legal causes from article 
187 paragraph 1, sub-paragraph 1.2, items 1.2.1, 1.2.2 and 1.2.3 of CCP, to the minor the 
detention was prolonged for additionl 2 (two) months, until 08.08.2014, with the justification 
that “there are reasons to believe that if free the minor would escape, because it is suspected 
that he committed two criminal offences, therefore, trying to avoid justice – criminal respon-
sibility, would be an obstacle on closing this case succesfully”, that “the staying of the minor 
in detention is more than necessary, because there is a risk of influence on witnesses, which 
are being expected to be heard and the damaged -------, who as well is expected to be heard” 
and because ”considering the weight, method and circumstances in which the criminal of-
fence has been committed in collaboration with am adult -----, it is suspected that they der-
pive from the life -----sniqin and caused bodily injuries -----, that he is known as a recidivist...         
that family --- with family ---- are in conflict...”.

Also, based on case files it results that the minor M.V. is in detenetion from 08.01.2014, based 
on Basic Court of Pristina decision PPRMN -----, dated 09.01.2014, that the detention, with 
prosecutor’s proposal has been prolonged for two months by the decision of the same court:

• First prolongation of detention – until 08.04.2014, by the decision PPRMN no. ----, 
dated 04.02.2014;

• Second prolongation of the detention - until 08.06.2014, by the decision PPRMN no. 
------, dated 03.04.2014 and

• Third prolongation (the last) of the detention – until 08.08.2014, by the decision PPRMN 
no. ---- dated 05.06.2014.

As it shows, eventhough the minor is in the detention, the investigation (preparatory pro-
cedure) at this criminal case has not been completed yet even after three months, that is the 
proposal on educational measure or sentence has not been made, while the attacked decision 
for the prolongation of the detention presents violations of the propositions of the Code of 
Juvenile Justice, which is a special law in comparison to the other criminal laws (material or 
procedural), when one is dealing with minors for whom it is pretended to have committed 
criminal offences. 
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Decisions on the prolongation of the detention, that is the one rejected by the representative 
of the minor PPRMN no.----- dated 05.06.2014, but as well the decision PPRMN no.------, 
dated 03.04.2014, have been brought in contradiction with the provision of article 66 para-
graph 2 of CJJ, which determines that “the minor’s detention can be prolonged only by the 
collegium for minors of the competent court for an additional period up to 60 (sixty) days, 
while according to paragraph 2 of the same law, “collegium for minors of the competent 
court reviews the decision for detention within 30 (thirty) days, from bringing the decision. 
Such review is done in a hearing session, at the presence of the minor, his/her representative 
and the prosecutor”. At the concrete case, this Court assesses that the first instance court did 
not act based on this provision, when they prolonged the detention after three months, that is 
the court did not act as per the main principle of juvenile justice”minor’s best interest” and 
the specifics of the procedure for minors, in whch procedures the prosecutor as well as the 
court must perform with immediate procedures for the minor, as per the guiding principles 
foreseen by articles 3 and 40 of CJJ. It is unclear to the collegium for minors of this court on 
how the prosecutor, during all these months in detention of the minor, did not conclude the 
investigations, considering the urgent nature of this procedure and proposes that the detention 
for the minor is prolonged for the same reasons – because the damaged party and the wit-
nesses have not been heard, whie the judge for the minor approves these proposals without 
assessing them in the context of the urgency and the primary principle “best interest for the 
minor”, which, as alleges rightfully in the complaint, the defendant of the minor, have not 
been respected. /These remarks were given to the first instance court by the decision of Court 
of Appeal PN1M ---, dated 10.04.2014, when it was decided that the issue on prolongation of 
the detention for the minor be terminated/. 

(The decision of the Court of Appeal, PN1M no. 1474/14, dated 04 August 2014)

PA1.NO.134/16

Re-qualification of the criminal offence of obstructing official persons in performing of-
ficial duties, as foreseen by article 409 paragraph 1 of CCRK on the criminal offence of 
obstructing official persons in performing official duties, foreseen by article 409 para-
graph 5 related to paragraph 1 of CCRK.

Severance of the sentence – changing the first instance court decision regarding decision on 
the sentence – replacing the sentence with a fine to a sentence with effective imprisonment. 

From justification

Basic Court in Gjilan – Branch in Viti, by the decision P.no.133/2014, dated 24.11.2015, has 
declared guilty the defendant D.V. for the criminal offence of obstructing official persons in 
performing official duties, forseen by article 409 paragraph 1 of CCRK, for which he was 
sentenced by fine of 1,800 (one thousand eight hundred) EUR, which he was obliged to pay 
within 15 days after the decision enters into force and, in case he does not complete the pay-
ment, the fine will be replaced by a sentence with imrpsionment in a duration of 90 (ninety) 
days, calculating every day spent in prison with 20 EUR. The accused was obliged to pay the 
court lump sum the amount of 40 EUR, wthin 15 days after the decision enters into force. 
The damaged H.H, F.H and A.M, for the claim-request for compensation were instructed to 
a regular civil contest. 
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Against this decision a complaint was filed within the legal deadline by the prosecutor of 
the Basic Prosecution in Gjilan, due to essential violations of the provisions of the criminal 
procedure and the decision on the sentence. 

As per this Court’s assessment, the complaint allegations are grounded, because the attacked 
decision contains essential violations of the provisions of criminal procedure as foreseen by 
the article 384 paragraph 2 sub-paragraph 2.1 of CCPK, since at the factual description in 
the provision of the attacked decision but in the indictment as well, it is concluded the fact 
that the criminal offence has all the characteristics of a criminal offence foreseen by article 
409 paragraph 5, related to paragraph 1 of CCRK, as rightfully alleges the prosecutor. Since 
the damaged person – have been obstructed during performance of the official duty, are po-
lice officers on duty – as per court order – finding of the wanted M.A, go to his house in the 
village of Ballance, in order to arrest him, but the defendant, in order to obstruct the officers, 
he goes from his house to the house of M., blocks the entrance door and does not allow the 
police officers to enter, meanwhile the wanted, uses the opportunity and leaves the house. 
This verfieis the fact that police officers, as official persons were obstructed in performing 
their official duty, that the defendant’s actions have been directed towards obstructing the 
concrete action of the police officers – arresting of the wanted M. For these reasons, the Court 
of Appeal concludes that re-qualification of the criminal offence by the first instance court 
with the justification that neither the attached evidences or the description at the provision, 
the qualification of the criminal offence of obstructing official persons in performing official 
duties, foresee by article 409 paragraph 5 of CCRK, does not respond to the legal qualifica-
tions, therefore the re-qualification of the offence from paragraph 5 to paragraph 1 of article 
409 of CCRK, for the Court of Appeal is unacceptable, because it is not in accordance with 
the law and for this reason did the re-qualification of the provision of this decision since at 
the concrete case the criminal law has not been applied correctly.

While reviewing the case regarding the decision on the sentence, at the prosecutor’s com-
plaint it is alleged that the first instance court did not determine the right sentence as per merit 
and as per the law. The mitigating circumstances whatever they may be, at the concrete case, 
in no way could have been assessed as that much importace as to influence to this level the 
foreseen legal sentence. Court has mentioned the mitigating circumstances, for which did 
not give any justifications, meaning that, at the concrete case, the aggravated circumstances, 
but only the social endangerment to the official persons and if the court assessed this and the 
scale of the criminal responsibility of the defendant, then the fact that he showed detrmina-
tionin committing the criminal offence, that he is the committer of other criminal offences 
towards official persons who were obeying the court orders, for sure the accused should have 
determined a much effective sentence with imprisonment, which would be in proportion with 
the scale of the criminal responsibility, social jeopardy, method on which the criminal offence 
was committed, his criminal history and the damages casued to the damaged party. 

As per the assessment of the Court of Appeal, the complaint allegations of the prosecutor for 
an effective sentence with imprisonment are grounded. The first instance court in accordance 
with the provision of article 74 of CCRK, has concluded the mitigating and ggaravting cir-
cumstances which influence the determination of the type and volume of the sentence and in 
that case as mitigating circumstances for the defendant has counted the fact that he responded 
to the court invitations, that he was correct in the court, that he has shown remorse and he 
promised to not commit other criminal ofences in the future, that he is the family provider 
and father of three children and that he was never before convicted, while as aggravating cir-
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cumstance the court counted the fact that criminal offences of this type achieve high numbers 
and do present social jeopardy and that the criminal offence is done to the official persons in 
line of official duty. 

Penal collegium of this court assesses that the mitigating and aggravating circumstances 
found by the first instance court have not been assessed at a sufficient level, in fact, they have 
been over-assessed, therefore the determined sentence is not in accordance with the added 
social jeopardy of this criminal offence and this is not enough to achieve the objective of the 
sentence, when we consider the circumstances emphasized by the prosecutor’s complaint, 
therefore this Court sentenced the defendant as in the provision of this decision. Considering 
the above mentioned facts, that is. This is a criminal offence directed towards official per-
sons while performing their official duties, who were obeying a court order, especially the 
perseverance of the defendant to commit the criminal offence and other circumstances which 
follow the criminal offence – the sentnec that this Court determined is proportional with the 
scale of the penal responsibility of the defendant, as the committer, and with the intensity of 
protected value jeopardy or damage, while being especially in the function of the general and 
individual prevention, strengthening of society morale and as well as the citizen discipline 
and responsibility and the determined sentence will manage to make the committer to con-
trol himself from committing the criminal offences in the future, his rehabilitation will be 
achieved and will influence the control of other persons from committing criminal offences, 
therefore with the determined sentence by this Court the objective of the foreseen sentence 
from provision of the article 41 of CCRK, will be achieved.
 
(Kosovo Court of Appeal, PA1.no.134/2016, dated 15.03.2016)

PA1.NO.160/2016

Annulment of the first instance court decision due to essential violations of provisions 
of the criminal procedure foreseen by article 384 paragraph 1 sub-paragraph 1.12 of 
CCPK.
 
From justification

Basic Court in Ferizaj – Branch in Kaçanik, by the decision P.no.352/2013, dated 25.11.2015, 
has declared guilty the accused G.D for the criminal offence of endangering the public traffic, 
foreseen by article 378 paragraph 8, related to paragraph 6 of CCKK, of which it determined 
the sentence of 40 (forty) days imprisonment, including the time spent in detention from 
24.11.2015, at 14:00, until 25.11.2015, at 11:00, while the rest with the accused consent is 
replaced with a sentnec with fine, calaculating each day spent in priosn with 20 EUR from 
the fine of the total 780 (seven hundred eighty) EUR, which he is obliged to pay in three 
monthly rates after the decision enters into force. The accused is obliged to cover the crimi-
nal procedure expenses and the court lump sum at the amount of 100 EUR, 15 days after the 
decision enters into force. The damaged, on the claim request compensation was instructed 
on a regular civil contest. 
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Against this decision complaint was filed by the accused, due to the not correct and not com-
plete verification of the factual state and the violation of criminal law.

By the complaint of the accused the decision of the first instance court is based on the above-
mentyioned grounds. But, the penal collegium of this Court, as per official duty, assessed 
the decision regarding the essential violations of the provisions of the riminal procedure, in 
accordance with article 394 paragraph 1 item 1.1 of CCPK, by concluding the decision, at the 
conviction part, is not clear and not understandable because the first instance court the replac-
ing of the sentence with imprisonment calaculates as per provision of the article46 paragraph 
3 of CCRK and, related to this, does not give any reason why the sentence with imprisonment 
was replaced by a sentence with fine, as pe the abovementioned provision. 

As per the assessment of the Court of Appeal, by the attacked decision the respective legal 
provisions have been violated when determining the sentence with imprisonment in dura-
tion of 40 (forty) days, replaced by a sentnec with fine of 780 (seven hundred eighty) EUR 
with the accused consent, which as it resuts from the attacked decision, the court replaces in 
accordance with a legal provision from the article 46 paragraph 3 of CCRK, related to the 
regulation of the replacement of sentnec with fine to sentence with mrpsionment, calculating 
each day spent in prison 20 EUR. 

This due to the fact that the replacement of the sentence with imprisonment to a sentence with 
fine is regulated with the provisions of article 47 of CCRK, according to which the court can 
determine sentence with imprisonment up to 6 (six) months and at the same time can decide 
to replace the imprisonment with a sentence with fine, with the consent of the accused, which 
means that the sentnec with fine can be replaced by a sentnec with imprisonment calculating 
on 20 EUR one day spent in prison, as it is foreseen by the provision of article 46 paragraph 
3 of CCRK. As per the abovementioned provision, in cases of replacing the sentnec with 
imprisonment to the sentence with fine, with the accused consent, the court can determine the 
accused the sentnec as per provision of the article 46 paragraph 1 of CCRK (within the legal 
minimum and maximum), as per the general rules of measuring the sentence, by assessing 
the mitigating and aggravating circumstance, the weight of the criminal offence, the level of 
penal-legal responsibility of the defendant, always remembering the economic situation and 
other relevant circumstances which are important for the measuring of the sentence. 

(Kosovo Court of Appeal, PA1-nr.160/2016, dated 22.03.2016)
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PA1.NO.173/16

Re-qualification of collaboration on 2 (two) criminal offences of aggravated robbery 
forseen as per article 327 paragraph 1 sub-paragraph 1.1, related to article 31 of CCRK, 
as collaboration on criminal offence of aggravated robbery in continuation, foreseen as 
per article 327 paragraph 1 sub-paragraph 1.1, related to article 31 and in relation to 
article 81 of CCRK.

Violation of criminal law regarding the non-inclusion of the detention time in the decision 
on the sentence. Determination of the sentence under the minimum detrmined by law. 

From justification

Basic Court in Prizren, by items I and II of the provision of the decision P.no.1779/2015, 
dated 09.11.2015, the accused D.A and M.S have been found guilty for committing in collab-
oration two criminal offences of aggravated robbery, foreseen as per article 327 paragraph 1 
sub-paragraph 1.1, related to article 31 of CCRK and determined the sentences 0 monthsfor 
each one separately and for each criminal offence separately with 1(one) year and 2 (two) 
months imprisonment and with fines of 250 (two hundred and fifty) EUR as per article 80 
paragraph 1 and 2, item 2.3 and 2.4 of CCRK, the accused, for each of them separately were 
determined the unique sentences of 2 (two) years and 3 (three) months imprisonment and 
unique sentences with fine of 500 (five hundred) EUR. Each is obliged to cover the court 
lump sum of 20 EUR, in a deadline of 15 years from the day the decision enters into force. 
The damaged the Medical Family Center in Prizren and K.E. on the request-claim on com-
pensation were instructed to regular civil contest. 

Against this decision within the legal deadline a complaint was submitted by the defendants 
of the accused, on all omplaining grounds. 

Court of Appeal, while reviewing the attacked decision on the complaining allegations con-
cludes that the first instance court court has made violations of the criminal law, which are 
shown in the complaints, because while the setting the measure of the sentence did not cal-
culate the time spent in detention staring from 11.10.2015 until 11.11.2015 set as per the de-
cision on setting the detention Pp.no.146/15, dated 12.10.2015. of the  Basic Court in Priz-
ren, by not applying the provision of the article 83 paragraph 1 of CCRK, which precizes that 
the time spent in detention, house arrest and every period of deprivation of freedom related to 
the criminal offence is included in the sentence with imprisonment and with fine. As well, by 
assessing the attacked decision as per official duty, in accordance with article 394 of CCPK, 
regarding the violations of the criminal law, this Court concludes based on the case files the 
fact of criminal offences of aggravated robbery committed on the same day on 11.10.2015, 
that is a relatively short period of time; the criminal offeces were intentional, for the purpose 
of acquiring foreign movable object, to bring himself or other material illegal profit; on the 
same way of the action and within the set territory; its legal description is the same and legal 
qualification is the same and legal qualification of the criminal offences is identical. In this 
situation, as per the assessment of this Court, all legal pre-provisions are fulfilled for the ac-
cused actions, undertook n both cases, to qualify as a whole, respectively as one continuous 
criminal offence, foreseen by article 327 paragraph 1 sub-paragraph 1.1 related to article 31 
and related to article 81 of CCRK. 
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The Court of Appeal assesses that the defendnat’s allegations on the determining of one low-
er sentence are grounded. The first instance court has concluded rightfully and completely 
all the mitigating and aggravating circumstances for the accused, but the penal coolgium of 
this court assesses that the mitigatin circumstances have been over-rated. The first instance 
court has did not assess correctly the aggravating circumstances for the accused, on the same 
day, since they committed two criminal offences that they are recidivists for these criminal 
offences. The Court of Appeal concludes that such a thing can not sustain, due to the facts 
that in the concrete case we are dealing with criminal offence of aggravated robbery contin-
uously, and since from the case files this can not be verified with a concrete evidence that 
the accused have been found guilty and convicted with a decision into force, such a circum-
stance can not be qualified as aggravated while measuring and determining the sentence. 
Therefore, considering the mitigating circumstances alleged at the defendants of the accused 
complaint and the fact that the accused are of a young age respectively 20 years old and 
considering the re-quaklification of the riminal offences as in the provision of this decision, 
since at the decision on changing the first instance court decision they are in a better legal 
penal position because they are charged with one criminal offence instead of two, but as well 
other complaint allegations of the defendants of the accused and the circumstances of the 
concrete case, this Court changed the decision on sentencing, assessing that there is room for 
a lower sentence from the one detrmined by the first instance court, therefore, considering 
the admission of guilt by the accused as a very specific mitigating circumstance, the penal 
collegium of this Court, in accordance with article 75 of CCRK, detrmined the sentenecs for 
the accused under the minimum foreseen by law for this criminal offence, convinced that 
even with such sentence the objective of the sentence will be achieved, since it is in harmony 
with the intensity of the socal jeopardy of the committed criminal offence and with the scale 
of penal responsibility of the accused, as committers, esnetneces these that can serve the 
general preventive and especially the individual one, strengthen the moral of the society as 
well as the responsibilities and discipline of the citizens, influencing, as well the committers 
for not committing such acts in the furture and their rehabilitation but as well the control of 
other persons to not commit criminal offences. This Court considers that with the determined 
sentences to the accused the objective of the sentence foreseen by the provisions of article 41 
of CCRK will be achieved.

(Kosovo Court of Appeal, PA1.no.173/2016, dated 24.05.2016)

PA1.NO.1502/2015 

Legal re-qualification of the criminal offence in accordance with criminal law. 

By declaring guilty the accused L.D. on the criminal offence of endangering the public 
traffic as per article 378, paragraph 9 of PCRK, the first instance court did not apply 
correctly the criminal law, because the criminal offence was supposed to be qualified as 
criminal offence of endangering the public traffic as per article 378, paragraph 9, relat-
ed to paragraph 6 and 1 of PCRK. 

Severity of the sentence with imprisonment of 2 years to sentence with imprisonment 
of 3 years.

From justification
By the decision of the Basic Court in Pristina, P.no.3104/15, dated 28.10.2015, the accused 
L.D, has been declared guilty on the criminal offence of endangering the public traffic fore-
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seen by article 378 paragraph 9 of PCRK and determined the sentence of 2 (two) years im-
prisonment, including the time spent in detetntion from 20.09.2015 until 08.10.2015 and will 
start 15 days after the decision enters into force. The accused is obliged to cover the criminal 
procedure expenses, the traffic expertise in the amount of 40,88 EUR, while the lump sum 
set by the court, the amount of 50 EUR, in a deadline of 15 days after the decision enters into 
force. The damaged party, on request for legal compensation is instructed to a civil contest. 

Kosovo Court of Appeal, acting at the complaint procedure has decided: “By the approval 
of the Prosecutor of the Basic Prosecution in Pristina and according to the official duty the 
decision of the Basic Court in Pristina P.no.3104/15 dated 28.10.2015, is changed regarding 
the legal qualification of the criminal offence and the decision on the sentence determination, 
such as the actions of the accused described at the provision of the attacked decision qualifies 
as criminal offence endangerement of public traffic, from article 378 paragraph 9 related 
to paragraph 6 and 1 of PCRK and the criminal offence re-qualified, to the accused L.D. 
determines the sentnec with imprisonment in duration of 3 (three) years. In the determined 
sentence the time spet in detention is included from 02.09.2015 until 09.10.2015. The other 
parts of the decision remain unchanged”.

The complaint of the representative of the accused is rejected as not grounded. 
Even though the first instance court is not appealed due to essential violations of the provi-
sions of criminal procedures, the court of Appeal reviewed it, as per official duty and in that 
respect in accordance with the provision of the article 394 of CCP concluded that the decision 
does not contain essential violations of the criminal procedure which would condition its 
annulment.

Menawhile, reviewing the first instance court decision regarding the violations of the crimi-
nal law, this court finds that the criminal law has not been applied correctly when the accused 
was found guilty on the criminal offence of endagenring the public traffic, foreseen by article 
378, paragraph 9 of PCRK. This because of the fact that, as it results from the case files and 
the rejected provision of the decision, the accused has committed the criminal offence out 
of neglizence, therefore his actions fulfill the essential elements of the criminal offence of 
endangering the public traffic foreseen by article 378 paragraph 9, related to the paragraph 6 
and 1 of PCRK and not that of the criminal offence as per paragraph 9 of this article, based on 
what the change of the legal qualification based on the criminal law was needed.
As per the assessment of this Court, the complaining allegations of the prosecutor for a 
severe sentence are grounded while the allegations of the representative of the accused for 
a lower sentence is not grounded. The first instance court has concluded correctly the mit-
igating circumstances for the accused, but they, as per this Court’s assessment, over-valued. 
Therefore, regarding all the circumstances of the oncrete case – that the accused has commit-
ted the offence by not adopting the speed to conditions ad the state of the road, that he drove 
over the spedd limit (50 km/h more than limited), that he hit the damaged who was moving at 
the sidewalk at Germia Park a place destined for walking and recreation and that he is solely 
and primarily responsible for causing this accident, according to the Court’s assessment com-
prise for the criminal responsibility to be higher than the first instance court assessed as in the 
provision of this decision, beig convinced that it is in accordance with the scale of his criminal 
responsibility, as a committer and the intensity of the endangerment or damage of the protect-
ed valur especially in the role of general prevention as well as general that by this sentence 
the objective of the sentence as per the provision of the article 41 of PCRK will be achieved.

(Kosovo Court of Appeal, PA1.no.1502/15, dated 28.10.2015) 
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