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                         APS.nr.7/20 

                   NË EMËR TË POPULLIT     

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS- Departamenti Special në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 

Burim Ademi-Kryetari i kolegjit, Vaton Durguti dhe Bashkim Hyseni-anëtarë të kolegjit, me 

pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Bajram Rexhahmetaj, në çështjen penale ndaj të 

akuzuarit I.T., për shkak të veprës penale Nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, 

racor, fetar apo etnik nga neni 147 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së,  duke vendosur sipas 

ankesës e të akuzuarit I.T.-av.Nebojsa Vlajic, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Departamenti Special,  PS.nr.20/19 të datës 05.12.2019, në seancën e 

kolegjit të mbajtur konform nenit 390 të KPPRK-së, më datë 24.06.2021, mori këtë: 

     A K T G J Y K I M 

REFUZOHET si e pabazuara  ankesa e mbrojtësit e të akuzuarit I.T.-av.Nebojsa Vlajic, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti Special,  PS.nr.20/19 i  datës 

05.12.2019, VËRTETOHET. 

     A r s y e t i m 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti Special me aktgjykimin  PS.nr.20/19 të datës 

05.12.2019, të akuzuarin I.T. e ka shpallur fajtor për veprën penale Nxitja e urrejtjes, përçarjes 

ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik nga neni 147 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-

së dhe e ka dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 vite, i cili do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmëris së aktgjykimit dhe e ka obliguar që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 50 euro si dhe në emër të Fondit të Viktimave të Krimit shumën prej 50 euro, të 

gjitha këto në afat prej 30 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. 

Në afat ligjor ankesë ka  paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit I.T., avokati Nebojsa Vlajic, për 

shkak vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, shkeljes së ligjit penal të ndërlidhur me shkeljen e nenin 10 të KEDNJ dhe vendimit 

mbi dënimin, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe ndaj të akuzuarit të 

nxirët aktgjykim lirues për arsye se vepra për të cilën akuzohet nuk është vepra penale, veprimi 

për të cilën akuzohet i pandehuri është liria e të shprehurit e cila e mbron neni 10 i KEDNJ, 

apo të anulohej aktgjykimin e ankimuar për shkak se gjendja faktike nuk është vërtetuar për 

shkak se i akuzuari nuk ka thënë fjalët për të cilat është dënuar, e cila ka shkaktuar edhe shkelje 

esenciale të procedurës penale.                                                                                 

Prokuroria e Apelit të Kosovës në Prishtinë me shkresën PPA/I.nr.81/20 të datës 13.02.2020, 

ka propozuar  të refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit I.T., avokatit Nebojsa 
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Vlajic, e ushtruara kundër aktgjykimit  të Gjykatës Themelore-Departamenti Special në 

Prishtinë PS.nr.20/19 të datës 05.12.2019 dhe aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet. 

Në seancën e kolegjit të datës 28.04.2021, në të cilën ishin prezent mbrojtësi i të akuzuarit I.T.-

av.Nebojsa Vlajic dhe Prokurori i Apelit, Haxhi Dërguti,  është refuzuar kundërshtimi i 

mbrojtësit av.Nebojsa Vlajic, lidhur me përbërjen e kolegjit dhe të kompetencës territoriale e 

lëndore, ndërsa me vendimet e Gjykatës Supreme të Kosovës dhe atë të Apelit në Prishtinë 

është refuzuar kërkesa e mbrojtjes  për përjashtimin e gjyqtarëve-kolegjit penal për të vendosur 

në këtë çështje penale. Gjykata e Apelit mbajti seancën e kolegjit më datë 24.06.2021 konform 

dispozitës të nenit 390 par. 1 të KPP-së, në të cilën ishin prezent mbrojtësi i të akuzuarit I.T.- 

av. Nebojsa Vlajic ndërsa nuk prezantoi i akuzuari e askush nga Prokuroria e Apelit edhe pse 

të njoftuar në mënyrë të rregullt për vendin dhe kohën e mbajtjes së seancës së kolegjit. 

Gjykata e Apelit, pasi analizoi aktgjykimin e ankimuar, shkresat e lëndës, dhe pas vlerësimit 

të pretendimeve ankimore,  konform dispozitës së nenit 394 par.1 të KPPRK-së, gjeti se: ankesa 

e mbrojtësit  të akuzuarit I.T., avokatit Nebojsa Vlajic, është e pabazuar. 

Pretendimet ankimore: 

Mbrojtja e të akuzuarit në ankesë pretendon se aktgjykimi i ankimuar është përfshirë me 

shkelje esenciale të dispozitave të kodit të procedurës penale, duke konsideruar se nga 

vërtetimi i gabuar i gjendjes faktike ka ardhur edhe deri te shkelja e kodit të procedurës penale 

e paraparë në nenin 384 par.1 pika 1.12 të KPP-së, sepse aktgjykimi nuk është përpiluar në 

harmoni me nenin 370 par.7 që gjykata në mënyrë të qartë dhe shteruese ti paraqesë vlerësimin 

e fakteve të cilat i merr si të provuara dhe për cilat arsye. Në këtë aktgjykim aspak nuk mund 

të shohim se si gjykata e ka vërejtur se i akuzuari e ka përdorur fjalën “gjakpirës”, sepse i 

akuzuari këtë fjalë nuk e ka përdorur, ose që na thotë se ku e ka përdorur shprehjen “Masakra 

në Reqak” ose “Masakra e Reqakut”, si ceket në aktgjykim. Më teje në ankesë mbrojtja 

konsideron se në rastin konkretë është edhe Shkelja e nenit 10 të konventës evropiane mbi të 

drejtat e njeriut ku mbrojtja rikujton se sipas nenin 22 të Kushtetutës së Kosovës parasheh 

drejtpërdrejtë aplikimin e konventës europiane për të drejtat e njeriut, duke theksuar më tej 

edhe nenin 53 të Kushtetutës që përcakton “të drejtat njerëzore dhe lirit themelore” të 

garantuara me kushtetutë. Më tej thekson rastet në të cilat Gjykata Evropiane ka vendosur që 

shprehja e lirisë nuk vlen në disa raste, e që rastet më të njohura të Holokaustit, por që rasti i të 

akuzuarit T. është shumë larg nga rasti i lartpërmendur dhe nuk ka kurrfarë ngjashmërie. Më 

tej thekson se Gjykata Evropiane ka aplikuar nenin 17 të Konventës kur deklaratat kuptohen si 

thirrje në hakmarrje ose kur personat mund të identifikohen sipas emrit edhe kur urrejtja është 

drejtuar kundër këtyre. Deklarata e T. nuk përmban kurrfarë thirrje në hakmarrje, as në dhunë 

e drejtuar kundër dikujt, as konkretisht e as abstrakte, por në të kundërtën deklarata e tij ka të 

bëjë me ngjarjen nga e kaluara e cila nuk ka kurrfarë lidhje me veprimin e askujt pas 20 viteve.  

Deklarata e të akuzuarit ka të bëjë me çështjen e interesit publik dhe bie në mbrojtje e paraparë 

me nenin 10 të Konventës ku zyrtarët nuk kanë të drejtë në te që të përzihen dhe të shkelin lirin 

e shprehjes së qytetarit. 
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Sa i përket vërtetimit të gabuar të  gjendjes faktike mbrojta konsideron se në këtë rast erdh 

deri te mospërputhja e saj që gjendet në aktakuzë, e pas kësaj edhe në dispozitiv të aktgjykimit, 

në lidhje me atë se gjoja i akuzuari T. ka thënë. Në krahasimin e thjesht ajo që gjendet në 

aktakuzë dhe në dispozitiv të aktgjykimin me atë që është në CD lehtë mund të vërtetohet se i 

akuzuari aspak nuk ka thënë ajo që është në dispozitivin e aktgjykimit. Me dëgjimin e incizimit 

qartë është se i akuzuari nuk ka thënë atë për çka është dënuar. I akuzuari nuk ka përdorë fjalët 

“gjakpirës” që gjendet në dispozitivin e aktgjykimit. I akuzuari asnjëherë nuk ka përdorur fjalën 

“gjakpirës” dhe “masakër”. 

 

Sa i përket shkeljes së ligjit penal, mbrojtja konsideron se veprimi me të cilin ngarkohet i 

akuzuari nuk është vepër penale dhe për këtë aktakuza duhet të hedhet. Veprimi inkriminues 

nuk ka shkaktuar trazira, dhunë ose pasoja tjera të rënda siç parasheh në formën e rëndë të kësaj 

vepre nenin 147 par.2 i Kodit Penal. I akuzuari nuk ka keqpërdorur pozitën apo autoriteti, ky 

është një konstatim i Prokurorisë vetëm që i akuzuari të vihet në një situatë  të pakënaqshme 

për dënim dukshëm më të lartë. E vërtetë është se i akuzuari në atë moment ka qenë Ministër 

po ai në tubimin e qytetarëve serbë në Zveçan nuk e ka përfaqësuar Ministrinë në Qeverinë e 

Kosovës. I akuzuari është anëtar i Listës serbe dhe politikan lokal serb dhe ai qytetarëve të 

tubuar i është paraqitur në cilësinë e tij, dhe si politikan serb ai nuk ka kurrfarë pozite apo 

autorizimit që mund të keqpërdorë. Nëse i akuzuari ka folur në cilësinë e Ministrit i takon e 

drejta në imunitet nga ndjekja të cilën ia pranon Gjykata Kushtetuese, e nëse ka fol në cilësinë 

e Ministrit nuk ka vepër penale nga para.2 i nenit 147 Kodit Penal të Republikës të Kosovës, 

për çka është dënuar. Lidhur me  vendimin për dënim, mbrojtja konsideron se për dënim nuk 

mund të diskutohet se asnjë dënim nuk mund të ipet  për veprimet për të cilat është udhëhequr 

procedura se kjo nuk është vepër penale. Nëse gjykata themelore thirret në aktgjykimin S., ai 

është dënuar në Bosnje dhe ju ka caktuar dënim me kusht, ku  Gjykata Evropiane flet për 

dënimin proporcional. 

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit: 

Gjykata e Apelit, analizoi aktgjykimin e ankimuar së bashku me shkresat e lëndës, vlerësoi 

pretendimet ankimore, dhe sipas detyrës zyrtare, gjeti se aktgjykimi i ankimuar nuk është 

përfshirë me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të parashikuara në 

dispozitën e nenit 384 par.1 pika 1.12 e lidhur me nenin 370 par.7  të KPPRK-së, apo shkelje 

tjera e të cilët kishin me kushtëzua prishjen e detyrueshme të aktgjykimit. Në dispozitivin e 

aktgjykimit janë përshkuar në tersi veprimet  inkriminuese të cilët formojnë elementet e veprës 

penale për të cilin është shpallur fajtor i akuzuari dhe si i tillë është i qartë dhe i kuptueshëm 

ndërsa në arsyetim janë dhënë arsye të qarta për faktet vendimtare dhe arsyet në të cilat është 

bazuar me rastin e zgjidhjes së kësaj çështje juridike, për të cilat arsye edhe kjo gjykatë i 

aprovon si të drejta dhe ligjore. 

Gjykata e Apelit gjen të pabazuar pretendimin ankimor lidhur me atë se si gjykata e ka vërejtur 

se i akuzuari e ka përdorur fjalët “gjakpirës” ose “Masakra në Reqak” ose “Masakra e 

Reqakut”, kjo për faktin se në aktgjykimin e ankimuar, faqe 12, gjykata e shkallës së parë ka 

dhënë arsye të qartë se këto fjali të shqiptuara-përdorura nga i akuzuari vërtetohen nga shikim 
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dhe dëgjimi i CD-ës, i cili si provë materiale është administruar në shqyrtimin gjyqësor të datës 

02.12.2019, faqe 5, në të cilën procesverbal është konstatuar, në përgjithësi rreth provave 

materiale të administruara, ku mbrojtësi i të akuzuarit është deklaruar me vërejtje që do ti 

përmendin në fjalën përfundimtare, andaj në këtë drejtim kjo Gjykata vlerëson se aktgjykimi i 

ankimuar është përpiluar në përputhje me dispozitën e nenit 370 par.7 të KPPRK-së, duke qenë 

se gjykata e shkallës së parë për këtë fakt vendimtarë në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar 

ka dhënë arsye konkrete se me cilën  provë materiale ka vërtetuar, e për të cilat arsye edhe kjo 

Gjykatë i aprovon si të drejta dhe të bazuara në ligj. 

Sa i përket pretendimit të mbrojtjes se është shkel neni 10 i konventës europiane mbi të drejtat 

e njeriut kjo Gjykatë gjen se ky pretendim ankimor është i pabazuar. Gjykata e shkallës së parë 

në aktgjykimin e ankimuar, faqe 10 dhe 16, ka dhënë arsyet e mjaftueshme se për çfarë arsye 

e konsideron se deklarata e të akuzuarit nuk gëzon mbrojtjen sipas nenin 10 par.1 të Konventës 

Evropiane meqenëse si e tillë i tejkalon kufijtë e lirisë së shprehjes si parashihet sipas nenit 10 

par.2 të Konventës në fjalë.   

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, deklarimi i të akuzuarit në tubin e qytetarëve ditën kritike 

nuk mund të trajtohet si liria e shprehjes së mendimit  që ka  të bëjë me çështjen e interesit 

publik që garantohet me nenin 10 par.1 të Konventës Evropiane por, ajo në vete përmban 

plotësisht formën e nxitjes në urrejtje dhe përçarje ndaj popullatës së përkatësisë shqiptare në 

Kosovës pasi që ai në këtë deklaratë ka përdorure fjalë tërësisht fyese duke i konsideruar si 

“terrorist dhe trillues të masakrës së Reçakut dhe si arsye e agresionit të NATO-së në shtetin 

e tyre,  e të cilët kanë vrarë shtëpiak të mirë serbë dhe policë në vendin e tyre të punës duke 

vazhduar me gjakpirjen e tyre edhe gjatë agresionit edhe pas ardhjes së misionit paqësor në 

Kosovë”.  

Sipas bindjes së kësaj Gjykate këto shprehje e të akuzuarit e tejkalojnë lirinë e shprehjes dhe 

si të tilla përbëjnë figurën e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor, prandaj pretendimi 

ankimor i mbrojtës, se deklarata e të akuzuarit nuk përmban kurrfarë thirrje në hakmarrje, as 

në dhunë e drejtuar kundër dikujt as konkret e as abstrakt por deklarata e tij ka të bëjë me 

ngjarjen nga e kaluara e cila nuk ka kurrfarë lidhje me veprimin e askujt pas 20 vitesh,  është 

e pabazuar meqenëse kjo deklaratë i atribuohet në mënyrë fyese popullatës shqiptare duke 

dhënë mesazhe të qarta të nxitjes dhe përhapjes publikisht të urrejtjes dhe përçarjes ose 

mosdurimit midis grupeve kombëtare sidomos në një ambient të shoqërisë shumë etnike të 

porsadalë nga konflikti i armatosur, andaj nga rrethanat e fakteve të vërtetuara rrjedh se 

veprimet-deklarimi i të akuzuarit tejkalojnë lirin e shprehjes të garantuara sipas nenin 10 të 

Konventës dhe se këto veprimet janë të sanksionuara si vepër penale për të cilën është shpallur 

fajtor i akuzuari, e cila gjendje faktike gjen mbështetje edhe nga praktikat e Gjykatës Europiane 

(rasti S. kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, A.nr.48657/16)  e cila ka dhënë mendimin se 

“deklarimet e aplikantit, edhe pse të shkruara në formën hipotetike, ai ka prekur në mënyrë 

shumë të ndjeshme në materien e marrëdhënieve etnike të pasluftës në shoqërinë boshnjake”, 

apo rasti (F. kundër Belgjikës A.nr.15616/07)  sipas të cilit ”aplikanti, i cili ishte anëtar i 

Parlamentit të Belgjikës dhe kryetar i partisë politike FN në Belgjik, gjatë fushatës zgjedhore 

me shprehjet e përdoruar në fletushka të shpërndara ka bartur shkaktimin e ndjenjës së 
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mosbesimit, refuzimit ose madje edhe të urrejtjes ndaj të huajve,  në mesin e publikut më pak 

të informuar e që në mënyrë të qartë arrin të nxis urrejtje racore”.  

Gjykata e Apelit vlerëson se deklarata e të akuzuarit bart përgjegjësi të qartë për shkaktimin e 

ndjenjës së urrejtjes, përçarjes dhe mosdurimit ndaj popullatës shqiptare veçanërisht në mesin 

e të pranishmëve të cilët, në format e ndryshme, kanë përjetuar humbjet dhe dhimbjet nga 

konflikti i armatosur në Kosovë. Mesazhi i të akuzuarit i drejtuar në ditën kur qytetarët në 

Zveçan ishin tubuar kundër intervenimit të NATO-së jep jehonë të fortë dhe në mënyrë të qartë 

arrin të nxis publikisht urrejtjen ndaj grupit tjetër kombëtarë.  

Sipas bindje së kësaj Gjykate gjetja fajtor dhe dënimi i shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë  

është i arsyeshëm dhe në interes të parandalimit të prishjes së rendit publik dhe mbrojtjes së të 

drejtave të grupit kombëtarë, në rastin konkretë shqiptar, gjë që është në tersi në përputhje me 

nenin 10 par.2 i  Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, sipas të cilit 

paragraf parashihet nënshtrimet e kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara me ligj e që janë 

të nevojshme në një shoqëri demokratike, pasi që në rastin konkretë i akuzuari me deklarimet 

e tij në publik ka tejkaluar kufijtë e mbrojtës së mendimit të lirë dhe me këtë ka kryer veprën 

penale nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik nga neni 

147 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

Gjykata e Apelit gjen të pabazuar pretendimin ankimor të mbrojtjes për vërtetimin e gabuar të 

gjendjes faktike,  kjo për faktin se gjykata e shkallës së parë për vërtetimin e gjendjes faktike 

në shqyrtimin gjyqësor ka administruar provat duke dëgjuar dhe shikuar video-incizimin, i ka 

lexuar shkrimet e botuara në portalet dhe gazetat të ndryshme, ka lexuar raportin informues me 

nr. Referent 06/1-01-120/2019 të datës 26.05.2019,  ka lexuar deklaratat e të pandehurit, I.T., 

të dhënë në polici më datë 25.04.2019 dhe atë në Prokurorin Speciale më datë 30.05.2019, 

fjalëve përfundimtarëve të palëve dhe pas analizimit dhe vlerësimit të këtyre provave materiale 

dhe personale ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit qëndrojnë të gjitha 

elementet e veprës penale nga neni 147 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke gjetur se i 

pandehuri me dashje ka kryer këtë vepër penale kur ka deklaruar se “ arsyeja për agresionin 

në shtetin tonë ka qenë e ashtuquajtura katastrofë humanitare në Kosovë e metohi..masakra 

e Reqakut ishte trillim.. janë terroristë shqiptar që e trilluan gjithë këtë dhe bënë krimet më 

të mëdha në Kosovë e metohi...për këtë sot e kësaj dite askush nuk ka dhënë 

përgjegjësi...kanë bërë krime para agresionit të NATO-së, kanë vrarë shtëpiak të mirë serb 

dhe policë në vendin e tyre të punës.. gjakpirjen e tyre e kanë vazhduar edhe gjatë agresionit 

dhe pas ardhjes të së ashtuquajturës mision paqësor në Kosovë e Metohi”,  ku këtë deklaratë 

dhe këto shprehje që janë përdorë nga ish Ministri, I.T., gjykata i ka vlerësuar se janë veprime 

fyese ndaj një populli të tërë dhe si të tilla mund të nxisin urrejtjen, përçarjen, mos tolerancë 

ndërmjet grupeve etnike në Kosovë, dhe se këto veprime e tejkalojnë lirinë e shprehjes që 

parashihet në nenin 10 të KEDNJ dhe aktet tjera të brendshme, andaj veprimet e tij përbëjnë 

vepër penale edhe sipas praktikës së GJEDNJ-së, në rastin A.B. kundër Bosnjës dhe 

Hercegovinës. Gjendjen e këtillë faktike të vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë në tersi 

pajtohet edhe kjo Gjykatë  si të drejtë dhe të bazuar në provat e administruara gjatë shqyrtimi 

gjyqësor.  
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Gjykata e Apelit vlerëson se nga shikimi dhe dëgjimi i provës materiale-CD-së, rezulton se i 

akuzuari në ditën kritike në tubimin para qytetarëve, të përshkruar si në dispozitiv të 

aktgjykimit të ankimuar, duke Ju drejtuar të pranishmeve, ndër të tjera në fjalimin e tij të lexuar 

ka përdorë-thënë fjalën “gjakpirës” dhe “masakër” e kjo vërtetohet padyshim me shikimin dhe 

dëgjim e kësaj CD-je, andaj pretendimi i mbrojtjes në këtë drejtim është i pabazuar dhe në 

kundërshtim me provën materiale nga e cila vërtetohet kjo gjendje faktike ashtu si me të drejtë 

ka gjetur gjykata e shkallës së parë se i akuzuari në ditën kritike ka përdoruar këto fjalë kur i 

është drejtuar të pranishmëve në këtë tubim, ndërsa i akuzuari në deklaratën e tij ka theksuar 

se “nuk më kujtohet se çfarë kam thënë atë ditë mirëpo gjithçka është incizuar”. 

I akuzuari në deklaratën e dhënë në Prokurori, në procesverbalin PPS.nr.26/19 të datës 

23.05.2019,  ka konfirmuar se ai kishte marrë pjesë në këtë tubim qytetar, duke korrigjuar në 

lidhje me pyetjen e parashtruar se ky manifestim nuk ishte kundër intervenimit të NATO-së, por 

kujtim të viktimave të bombardimit të NATO-së. Në pyetjen e prokurorit se a është e vërtet se 

në atë takim kur e keni marrë fjalën, në mes tjerash keni deklaruar (atë që tu lexu në aktvendim 

për fillimin të hetimeve), i njëjti është përgjigjur se “më besoni se saktësisht edhe nuk më 

kujtohet se çfarë kam thënë atë ditë mirëpo gjithçka është incizuar. Ndër të tjera në përgjigjen 

e dhënë ai ka shtuar se “plotësisht jam i vetëdijshëm për përgjegjësin time edhe si Ministër 

dhe si qytetar i rëndomtë dhe në fund të fundit sinqerisht më vjen keq për fjalët që i kam thënë, 

dhe ngjarje tragjike që kanë ndodhur në Kosovë ti potencoi në plan të parë, e tani me si ish 

Ministër përgjegjësin politike e kam dhënë e për sa i përket karrierës sime politike në të ardhme 

është vënë në dyshim.” 

Po ashtu në deklaratën e dhënë në Policinë  nën shenjën PPN 145/19 të  datë 25.04.2019, në 

cilësinë e të dyshuarit, ka konfirmuar pjesëmarrjen dhe fjalimin e mbajtur në tubimin e datës 

24.03.2019 në Zveçan, ku ishin rreth 30 persona, mirëpo në pyetjet lidhur me shqiptimin e 

fjalive si në incizim ai është përgjigjur “ se nuk i kujtohet, e veçanërisht detajet, ndoshta janë 

thënë në zemërim apo afekt para familjeve të viktimave”.  

Edhe nga shkresat e lëndës, shkrimet e botuara në portalet dhe gazetat të ndryshme  në vend, 

rezultojnë rrethanat e deklarimit e të akuzuarit në tubimi e mbajtur në Zveçan në ditën kritike, 

dhe më pas në ditë në vijim edhe shkarkimin e tij nga Kryeministri i atëhershëm  i Kosovës 

nga pozita e Ministrit të MAPL-ës, për shkak të gjuhës së përdorure nga ai në atë tubim. 

Gjykata e Apelit gjen se nga prova materiale dhe nga deklaratat e të akuzuarit të dhënë gjatë 

procedurës penale është e qartë se i akuzuari, I.T., nuk ka mohuar fjalitë dhe shprehjet të thëna 

në atë tubim e të përshkruara më afër si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, ai këtë nuk e 

ka mohuar në deklaratat e dhënë në polici dhe Prokurori pas ballafaqimit të tyre por vetëm 

kishte sqaruar që nuk kishte për qëllim që të ofendoj askënd dhe nuk ka bërë dallim mes 

viktimave pa marrë parasysh a janë ato Shqiptare apo Serbe andaj, nga provat si në shkresat e 

lëndës në tërësi vërtetohet gjendja faktike për veprimet inkriminuese e të akuzuarit për të cilat 

është shpallur fajtor. 

Gjykata e Apelit gjen të pabazuar pretendimin ankimor se veprimi i të akuzuarit nuk përbënë 

vepër penale, kjo për faktin se Gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e ankimuar, faqe 14, 
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ka dhënë arsyet konkrete dhe të qarta duke analizuar dhe vlerësuar se pse në veprimet e të 

akuzuarit qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mos 

durimit kombëtar, racor, fetar apo etnik nga neni 147 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke 

dhënë arsye në të cilat është bazuar me rastin e zgjidhje së kësaj çështje juridike ku për 

ekzistimin e kësaj vepre penale nga neni 147 sipas paragrafit 1,  ka dhënë arsye se ligjdhënësi 

nuk përcakton të domosdoshme të prishet rendi publik, ashtu si pretendon mbrojtja në ankesë. 

Arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë  në të cilat është bazuar me rastin e zgjidhje së 

kësaj çështje juridike në tersi pajtohet edhe kjo Gjykatë meqenëse për tu konsideruar se kryesi 

e ka kryer këtë vepër penale nuk është e domosdoshëme që të prishet rendi publik por kërkohet 

që të jetë përdorë njëra nga format themelore gjegjësisht “veprimi- i nxitjes, përhapjes së 

urrejtjes publike, përçarjes ose mosdurimit midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike 

apo grupe tjera të tilla që jetojnë në Republikën e Kosovës, “në mënyrën e cila mund të prishë 

rendin publik, pra nuk është e domosdoshme që nga veprimi, në rastin konkrete i të akuzuarit, 

të jetë prish edhe rendi publik por që konsiderohet se kjo vepër penale kryhet nëse i akuzuari 

ka ndërmarrë vetëm njërin apo edhe të gjitha këto veprime. 

Lidhur me pretendimin ankimor se veprimi inkriminues nuk ka shkaktuar trazira, dhunë ose 

pasoja tjera të rënda siç parasheh në formën e rëndë të kësaj vepre nenin 147 par.2 i Kodit 

Penal, kjo Gjykatë e gjen të pabazuar ndërsa në tersi pajtohet me qëndrimin juridik të gjykatës 

së shkallës së parë se për tu konsideruar se është kryer kjo vepër penale sipas paragrafit 2, si 

formë cilësuese, nuk përcakton domosdoshmërish të shkaktohet dhuna apo të ketë trazira, por 

mjafton që të jetë përmbushur njëra nga format e parapara sipas këtij paragrafi, e që në rastin 

konkretë i akuzuari është gjetur fajtor për shkak se me rastin e fjalimit të tij në tubin e qytetarëve 

në Zveqanë ditën kritike ka keqpërdore pozitën e tij si Ministër i MAPL kur i u është drejtuar 

të pranishmëve në këtë tubim me gjuhën e përhapjes publike të urrejtjes, përçarjes ose 

mosdurimit midis grupeve kombëtare që jetojnë në Republikën e Kosovës, duke i quajtur dhe 

cilësuar se “ janë terroristë shqiptar që e trilluan gjithë këtë dhe bënë krimet më të mëdha në 

Kosovë e metohi...”, andaj edhe kjo Gjykatë gjen se i akuzuari duke qenë i vetëdijshëm se ai 

mbante pozitën e Ministrit në Qeverinë e Republikës së Kosovës, shfrytëzon këtë tubim publik 

duke u paraqitur në foltoren për tu drejtuar të pranishmëve pikërisht në ditën kur shënohej 

kundër intervenimit të  forcave të NATO-ës, lidhur me konfliktin e armatosur në Kosovë, duke 

e ditur, jo vetëm të pranishmit, por edhe opinioni i gjer se çdo paraqitje dhe fjalim publik i 

zyrtarëve të lartë shtetëror nënkupton paraqitjen e  të tij para opinionit si person zyrtarë i lartë 

i cili përfaqëson një Ministri të Qeverisë së Republikës së Kosovës. 

Përkundër kësaj, Gjykata e Apelit vëren se,  pas publikimit të fjalimit e të akuzuarit , (objekt i 

veprës penale), është fakt se kanë ngjarë reagimet publike në mediumet vendore, (të cilin fakt 

edhe mbrojta e kishte potencuar, faqe 12 pasusi 5 i aktgjykimit të ankimuar,) dhe më pas ka 

ndodhur edhe shkarkimi i tij nga Kryeministri i atëhershëm i Republikës së Kosovës, që 

dëshmohet edhe me Vendimin e shkarkimit si  në shkresat e lëndës ( Prot.nr.2428/2019, datë 9 

Prill 2019), dhe se në këto rrethana ka mund edhe të prishej rendi publik, edhe pse jo 

domosdoshmërish sipas kësaj dispozite kërkohet që të jetë plotësuar ky element për tu 

konsideruar se kryerësi ka kryer këtë vepër penale.  
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Gjykata e Apelit gjen të pabazuar pretendimin ankimor se e vërtetë është se i akuzuari në atë 

moment ka qenë Ministër po ai në tubimin e qytetarëve serbë në Zveçan nuk e ka përfaqësuar 

Ministrinë në Qeverinë e Kosovës. I akuzuari është anëtar i Listës serbe dhe politikan lokal 

serb dhe ai qytetarëve të tubuar i është paraqitur në cilësinë e tij, dhe si politikan serb ai nuk 

ka kurrfarë pozite apo autorizimit që mund të keqpërdorë. 

Nuk është kontestues fakti se në kohën e kryerjes së veprës penale i akuzuari mbante dhe 

ushtronte pozitën e Ministrit të MAPL-së në Qeverinë e Kosovës dhe se gjatë kohës sa ishte në 

këtë pozitë ai nuk kishte asnjë kufizim për ndërmarrjen e aktiviteteve dhe veprimeve që 

përkonin me detyrat dhe përgjegjësit e Ministrit të kësaj Ministrie në kuadër të kompetencave 

të tij, e që janë përcaktuar edhe në legjislacionin pozitiv të Republikës së Kosovës, si 

Rregulloren e Qeverisë nr. 02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së 

Kryeministrit dhe Ministrive përkatëse. Mirëpo, edhe përkundër kësaj i akuzuari ishte 

plotësisht i vetëdijshëm se tubimi i qytetarëve ditën kritike nuk ishte tubim i karakterit për 

çështjet që lidheshin për administrimin e pushtetit lokal, por është fakt i pa kontestueshëm se 

ky tubim i këtyre qytetarëve ishte shprehja e tyre kundërshtuese të bombardimit të NATO-së 

në caqet e atëhershme që lidheshin për konfliktin e armatosur në Kosovë, andaj në këtë drejtim 

paraqitja e tij nuk justifikohet dhe nuk mund të kuptohet ndryshe përpos si një mesazhe i qartë 

për të pranishmit se ai nga pozicioni i  Ministrit që mbante në kohën kritike ishte mbështetja e 

tij për të tubuarit në ditën kur shënohej kundërshtimit i bombardimeve të forcave të NATO-së,  

prej një pozicioni të lartë shtetërorë-Ministër, e jo si pretendon mbrojta se ai në atë tubim ishte 

paraqitur si politikan lokal, duke dashur që të minimizoj funksionin e tij publik. 

Po ashtu, nuk është kontestues se ky tubim ishte organizuar në vend publik dhe në ditën e 

shënimit të përvjetorit të fillimit të bombardimeve të forcave të NATO-së, dhe i akuzuari ishte 

i vetëdijshëm se ky tubim nuk ishte i rastësishëm dhe i natyrës private, por me një domethënie 

dhe qëllim të caktuar. Prandaj, sipas bindjes së kësaj Gjykate, për rrjedhojë zyrtarët e lartë 

publik me çdo paraqitje të tyre publike  përçojnë mesazhe të karakterit zyrtarë dhe nuk mund 

të konsiderohet paraqitjet e tilla të shkëputura nga pozita dhe funksioni i tyre i lartë zyrtarë.   

Gjykata e Apelit gjen të pabazuar pretendimin ankimore se i akuzuari gëzon imunitet të 

Ministrit për fjalët dhe mendimin e shprehur përkitazi me objektin e veprës penale për të cilën 

është shpallur fajtor, për faktin se i akuzuari në ditën kritike qartazi vërehet se nuk flet lidhur 

me punën dhe natyrën e punës për të cilën ishte në krye të Ministrisë, por pa dyshim se ai ishte 

duke Ju drejtuar të pranishmeve në tubim duke dhënë mesazhe përkrahje për të pranishmit të 

cilët ishin kundër ndërhyrjes së forcave të NATO-ës, dhe në këtë fjalim ai përdorë fjalë të cilat 

Ju atribuohen një popullate shqiptare duke i cilësuar si “terrorist shqiptarë”, të cilët kanë ideua 

Masakrën e Reqakut për të paraqitur si katastrofë humanitare nga e cila më pas ka pasuar edhe 

intervenimi i NATO-ës. Pra, nga ky fjalim nuk mund të nxirret në asnjë rrethanë të konkluzioni 

se i akuzuari ka folur brenda fushë veprimtarisë së Ministrit për Pushtet Lokal, por përkundrazi 

ai duke qenë i m’veshur me autoritet të Ministrit-person zyrtar ka keqpërdor pozitën e tij duke 

ju drejtuar të pranishmëve në këtë foltore me qëllim që të nxisë dhe përhap publikisht urrejtjen, 

përçarjen ose mos durimin midis grupeve kombëtare dhe etnike që jetojnë në Republikën e 

Kosovës. Prandaj, marrë parasysh Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së 

Kosovës, KO98/11 të datës 20 Shtator 2011,  me të cilën është interpretuar dhe sqaruar, ndër 
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të tjera edhe imuniteti i anëtareve të Qeverisë, sipas të cilit aktgjykim është vendosur se 

“Anëtarët e Qeverisë nuk gëzojnë mbrojtje të posaçme për veprimet dhe vendimet e tyre të 

ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre”, pra në rrethanat e tilla ata nuk gëzojnë 

imunitet dhe mund të ndiqen penalisht,   të rezultojë qartë fakti se i akuzuari në ditën kritike 

me fjalimin e paraqitur para qytetarëve në Zveçan nuk lidhej për fushëveprimtarin e tij si 

Ministër, prandaj në rastin konkretë veprimet e të akuzuarit  nuk gëzon mbrojtje në imunitet si 

parashihet me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, por këto veprime përbëjnë veprën penale 

për të cilën është shpallur fajtor. 

Gjykata e Apelit gjen të pabazuar pretendimin ankimore lidhur me vendimin mbi dënimin për 

faktin se meqenëse është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendja faktike drejtë është 

aplikuar edhe ligji penale kur i është shqiptuar dënimi të akuzuarit për këtë vepër penale. 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin, i ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat të cilët ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ku si  rrethanë lehtësuese të i 

akuzuari gjeti se për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin, pendimin e tij, sjelljen korrekte në të 

gjitha fazat e gjykimit ndërsa si rrethanë rënduese gjeti peshën e veprës penale me kohën e 

veprës penale, e kur ti shtohet edhe shkalla e përgjegjësisë penale e të akuzuarit, që në rastin 

konkretë është shumë e ndieshme, vepra penale është kryer me dashje direkte dhe me 

paramendim dhe e planifikuar mirë, pastaj motivet e kryerjes së veprës penale  duke ardhur në 

përfundim se dënimi i shqiptuar është në proporcion me peshën e veprës penale dhe shkallë e 

përgjegjësisë penale.  

Gjykata e Apelit nuk patohet me gjetjen e gjykatës së shkallës së parë kur ka vlerësuar si 

rrethanë rëndues dashjen direkte e të akuzuarit, ngase ajo është element subjektiv i veprës 

penale, mirëpo nën ekzistimin e të gjitha të gjeturave tjera për vendimin mbi dënimin e të 

vlerësuara nga gjykata e shkallës së parë ti pranon edhe kjo gjykatë si të drejta me bindje se 

dënimi i shqiptuar është në funksion të parandalimit të kryesit  nga kryerja e veprave penale në 

të ardhmen dhe ndikoj në rehabilitimin e tij dhe të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale dhe me këtë dënim të shqiptuar të akuzuarit do të arrihet qëllimi i dënimit i 

paraparë në nenit 41 të KPRK-së.  

Nga arsyet e lartcekura u vendos si në dispozitave të këtij aktgjykimi konform nenit 401 të 

KPPRK-së. 
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