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Numri i dokumentit:     03574701 

 

 APS.nr.28/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti Special – kolegji i përbërë nga gjyqtarët, 

Burim Ademi, kryetar i kolegjit, Afërdita Bytyçi dhe Tomisllav Petroviq - anëtarë, më 

bashkëpunëtorin profesional B. Rexhahmetaj, në çështjen penale kundër të akuzuarit, G.S. nga 

fshati ..., Komuna e Lipjanit, tani me banim në rrugën “....’”, numër ... në qytetin Mlladenovac 

të Republikës së Serbisë, për shkak të veprës penale, Krime lufte kundër popullsisë civile në 

bashkëkryerje nga neni 142 lidhur me nenin 22 të Ligjit Penal të Republikës Socialiste Federative 

të Jugosllavisë (RSFJ), duke vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit, av. 

Lubomir Pantoviq, dhe përgjigjes në ankesë të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, 

të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti Special, 

PS.nr.11/2020, datë 05.10.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 27.09.2022, me 

shumicë votash, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht si e bazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit G.S., av. Lubomir 

Pantoviq, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti Special, PS.nr.11/2020, 

datë 05.10.2021, ndryshohet përkitazi me vendimin mbi dënimin, ashtu që Gjykata e Apelit të 

akuzuarin G.S. për veprën penale për të cilën është shpall fajtor e gjykon me dënim me burgimi 

në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjete) vite, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 20.07.2019 e tutje.   
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II. Pjesa tjetër e aktgjykimit mbetet e pandryshuar. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special, me aktgjykimin, PS.nr.11/2020, datë 

05.10.2021, të akuzuarin G.S. e ka shpallur fajtor për veprën penale, Krime lufte ndaj popullatës 

civile në bashkëkryerje nga neni 142 lidhur me nenin 22 të Ligjit Penal të Republikës Socialiste 

Federative të Jugosllavisë, dhe i ka shqiptuar dënim me burg në kohëzgjatje prej prej 20 (njëzet) 

vite, i cili dënim do të ekzekutohet menjëherë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të cilin 

dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 20 korrik 2019 e deri në 

plotfuqishmëri të këtij aktgjykimi.    

Të akuzuarit i është vazhduar masa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të këtij aktgjykimi, por 

duke mos e kaluar dënimin e vërtetuar / shqiptuar me këtë aktgjykim.     

I akuzuari është obliguar që të paguaj shumën prej 300 (treqind) Euro, në emër të shpenzimeve 

procedurale dhe shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro, në emër të Fondit për kompensimin e 

viktimave të krimit, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.    

Të dëmtuarit sa i përket realizimit të kërkesës pasurore juridike - kompensimit të dëmit, janë 

udhëzuar në kontest të rregullt civil - juridik.    

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

Mbrojtësi i të akuzuarit G.S., av. Lubomir Pantoviq, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave te procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe për shkak të sanksionit penale, me propozim që Gjykata e Apelit 

aktgjykimin e ankimuar t’a ndryshojë ashtu që të akuzuarin G.S. t’a liroj nga aktakuza ose të 

njëjtin t’a prish dhe lëndën t’a kthej në rigjykim. 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka bërë përgjigje në ankesë të mbrojtësit të 

akuzuarit, duke propozuar që ankesa e mbrojtësit të akuzuarit G.S., av. Lubomir Pantoviq të 

refuzohet si e pa bazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet 
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Prokuroria e Apelit në Prishtinë, më parashtresën, PPA/I.nr.397/2022, të dt. 21.07.2022, ka 

propozuar që ankesa e mbrojtësit të akuzuarit G.S., av. Lubomir Pantoviq, të refuzohet si e pa 

bazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.  

Gjykata e Apelit, seancën e kolegjit  e mbajti konform dispozitës së nenit 390 par.1 të KPPK, 

për të cilën njoftoi Prokurorinë e Apelit, të dëmtuarit, të akuzuarin G.S. dhe mbrojtësin e tij, 

av.Lubomir Pantoviq. Në seancën e kolegjit morën pjesë përfaqësuesi i të dëmtuarës Z.G. dhe 

XH.G.-H., z.A.G., dhe të dëmtuarit: R.B., M.P., H.I., B.B., S. G., B.B., i akuzuari G.S. dhe 

mbrojtësi i tij, av.Lubomir Pantoviq, ndërsa, edhe pse të ftuar në mënyrë të rregullt në seancën e 

kolegjit nuk prezantuan Prokuroria e Apelit e as e dëmtuara F.K.. Të dëmtuarit në seancë të 

kolegjit deklaruan se nuk kanë çka të shtojnë përveç asaj çfarë kanë thënë në gjykatë të shkallës 

së parë. Avokati pasi që bëri elaborimin e ankesës se tij, ngeli pranë pretendimeve te bëra dhe i 

propozoj gjykatës që ankesa e tij të aprovohet në tërësi. I akuzuari mbështeti ankesën e mbrojtësit 

të tij. 

 

Gjykata  e Apelit, pasi që i shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes së bashku me aktgjykimin e 

ankimuar, të cilat i vlerësoi konform dispozitës së nenit 394 të KPPK, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve të theksuara në ankesë dhe përgjigjes në ankesë, gjeti se: 

 

Ankesa është pjesërisht e bazuar.   

Pretendimet ankimore të mbrojtësit të akuzuarit G.S., av. Lubomir Pantoviq, përkitazi më 

shkeljet esenciale, vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkelje të ligjit penal 

dhe vendimit mbi dënim.  

Në ankesë mbrojtësi i të akuzuarit G.S., av. Lubomir Pantoviq, ka theksuar se aktgjykimi i 

gjykatës se shkalles parë është marrë me shkelje të procedurës penale nga neni 384 par 2.1 të 

KPPK-së, se gjykata në dëm të akuzuarit ka aplikur nenin 361 par 2 të KPPK-së, se aktgjykimi 

nuk i përmban te gjitha faktet vendimtare, arsyet në arsyetim nuk janë të qarta dhe si të tilla 

aktgjykimin e bëjnë të pakuptueshëm. Nuk është vërtetuar në mënyrë të sigurt dhe të besueshme, 

përtej dyshimit të arsyeshëm, se i akuzuari G.S. “në  bashkëpunim me pjesëtarët e tjerë të njësive 

ushtarake dhe paraushtarake, policinë rezervë dhe forcat policore serbe ka marrë pjesë në 

dëbimet, vrasjet dhe te këtë ushtruar dhunë kundër popullatës civile” siç është cekur në 

aktgjykimin e atakuar. Me deklaratat e dëshmitareve dhe dokumentet me shkrime  te cilave 

gjykata e shkalles parë u ka fale besimin nuk janë vërtetuar se janë prova të cilat e vërtetoj 
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fajësinë e të akuzuarit. Gjykata ka pranuar deklarata kontradiktore të shumë dëshmitarëve në 

dëm të akuzuarit, se dëshmitaret okular i kanë ndryshuar deklaratat pavarësisht prej kohës kur 

janë dhënë ato.  

Në arsyetim të aktgjykimit të ankimuar janë citur dhe vlerësuar vetëm disa pjesë të deklaratave 

të dëshmitareve në seancë dhe gjate hetimeve,  pas arrestimit  të akuzuarit G.S. në korrik të vitit 

2022. Në mënyre të gabuar janë vlerësuar deklaratat e dëshmitareve pasi ata janë deklaruar vet 

për krimin i cili ka ndodhe në fshatin ... para se të jetë arrestuar G.S. dhe në masë të madhe ka 

dallim me deklaratat të cilat janë dhënë pas arrestimit te G.it. Një numër i madh i dëshmitareve  

në deklaratat e tyre para se të jetë arrestuar  i akuzuari asnjëherë nuk kanë përmendur  të 

akuzuarin si pjesëmarrës në ngjarjen për të cilën pretendohet në aktakuzë dhe në aktgjykim të 

shkallës së parë.  

 

Lidhur me vërtetimin e gabuar të gjendjes faktike mbrojtja thekson se aktgjykimi i atakuar është 

i bazuar në prova të pabesueshme dhe të papranueshme. Dëshmitarja Z.G. ka dhënë gjashtë 

deklarata. Në ankesë mbrojtësi citon deklaratën e dëshmitares Z.G. (10.10.1999),  Deklaratë e II 

të Z.G.  (13.10.1999) para gjyqtarit hetues në Gjykatën e Qarkut ne Prishtine para gjyqtarit  

hetues B.T., Deklaraten e III te Z.G.  me 24.09.2005 njësoj për krime lufte UNMIK-policëse 

N.V., Deklarata e IV e Z.G. me 17.10.2005, citon faqen e 4 te deklaratës, Citon faqen 6 te 

deklaratës, Deklarata e V e Z.G.  me dat.16.02.2006, citohet faqaj e 6, Deklarata e VI e Z.G. 

13.09.2019 dy muaj jo të plot pasi është arrestuar G.S. para  Prokurorisë Speciale. Para deklaratës 

është informuar se është arrestua G.S.  ku pasi 20 viteve pas ngjarjes ne ... e ka përmendet emrin 

e tij. Në pesë  deklarata kur dëshmoi për vrasjen e të afërmve të saj, kjo dëshmitare, për të cilën 

prokuroria dhe gjykata pretendojnë se është dëshmitare e drejtpërdrejtë okulare e ngjarjes, nuk e 

ka përmendur asnjëherë emrin e të akuzuarit. Të akuzuarin G.S. kjo dëshmitare  e përmende 

mbasi është arrestuar  si pjesëmarrës në vrasjen e një viktime, deklaron se e ka pa me sytë e saj 

si i vret! 

Mbrojtja në ankesë thekson se edhe dëshminë e dëshmitares GJ.G. gjykata e shkalles parë  e 

merr si të vërtete, edhe pse kjo dëshmitare ka dhënë tri deklarata lidhur me ngjarjen në ...  me 

vrasjen e  familjes G.. Në deklaratën e I. kjo dëshmitare më datë 18.03.2000 para UNMIK për 

krime lufte, e ka identifikuar dhe detalisht e ka përshkruar pamjen fizike të 5 vetëve të cilët me 

15.4.1999 i ka pa ne oborrin  e familjes G., ka deklaruar se e ka identifikuar M.S., T.S., S.M., 

dhe M.M., personin e pestë nuk ka mundur ta identifikoj, por e ka përshkruar pamjen e tij fizike, 
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dhe është deklarua se vetëm ai ka qen  i veshur në uniforme citohet “kurrë ma herët se kam pa, 

ai nuk ka qen nga  fshati jonë“ . Në ketë deklarate është deklarua se i kanë vrare anëtaret e 

familjes se saje, se i ka parë duke gjuajtur në drejtimin e tyre. Në deklaratën e sajë në asnjë 

moment nuk e përmende të pandehurin G.S.. Deklarata e dytë dhe tretë e GJ.G. janë dhënë pas 

arrestimit te G.S. në muajin gusht 2019, kjo dëshmitare në tërësi e ka ndërruar deklaratën, pas 

20 viteve për here të parë ju ka kujtuar  G.S. dhe ka deklarua se ai ka marrë pjesë në vrasjen e 

kushërire të sajë, është deklarua se me sytë e saj e ka pa G.S. si qëllon në anëtaret e familjes se 

saje. Se as dëshmitarja N.G. në deklaratta e saje direkt nuk e përmend të pandehurin. Është e 

pabesueshme se si gjykata shkallës së parë vlerëson se deklaratat e ndryshuara të dëshmitareve 

janë të vërteta, e jo deklaratat të cilat i kanë dhënë me vite me radhë e në të cilat fare nuk e kanë 

përmendur G.S.in.  

Lidhur me dëshminë e dëshmitarit B.B., vëllai i të vrarit F., mbrojtja thekson se deklarata e këtij 

dëshmitari të cilën e ka dhen në prokurorinë UNMIK-ut në Prishtinë (prokurori P.F.) me dt. 

21.11.2005, është krejtësisht ndryshe, duke cituar edhe pjese të kësaj deklarate, nga faqja 5 të 

deklaratës B.B. nga dt. 21.11.2005  në veturë “Lada Samara”  e cila ka hyrë në oborrin tonë kanë 

qenë 5 persona, të gjithë unë i kam njohur si figura. Ata kanë qenë S., D., T. dhe B., e për të 

pestin nuk e kam ditur se kush është, nuk kam qenë i sigurte, disa e thirreshin M.1., fundi i citatit. 

Nuk është përmendur G.S.. Citati tjetër, po ashtu nga faqja e 5 deklarata “ S., D. dhe T. të parët 

kanë dalë nga vetura. Kur kanë dalë nga vetura ata menjëherë na kanë sulmuar, fundi i citatit. 

Prapë, ky dëshmitar nuk e ka përmendur G.S.in. Citati nga faqja 12  të deklaratës e B.B. nga dt. 

21.11.2005 pyetja e prokurorit: “a keni njohur në atë kohë dikën me emrin G.?” Përgjigja e 

dëshmitarit “ka qenë në fshat njëri me emrin G., por asnjë herë gjë të keqe apo të mirë nuk kam 

përjetuar nga ai”, fundi i citatit.  Prandaj, në pyetjen direkte a e ka njohur personin nga ...a me 

emrin G., ky dëshmitar në mënyrë direkte dhe qartë ka deklaruar se G.i nuk ka marrë pjesë në 

vrasjen e F. IB.t. Këtë mospërputhje në deklarata ky dëshmitar në pjesën më të vogël nuk ka 

arritur ti shpjegoje në shqyrtim gjyqësor.  

Dëshmitaret M.P., H.I., B.B. në deklarimet e tyre asnjë herë nuk e kanë përmendur G.S.. 

Dëshmitarja F.K. po ashtu në mënyrë direkte  është dëshmitare okulare e ngjarjes ajo ka qenë në 

traktorin  nga i  cili e kanë zbritur dhe e kanë vrarë burrin e saj. Nga kjo pozitë ku ka qenë ka 

mundur me pa njerëz të cilët kanë kryer krime. Citati i deklaratës së saj nga dt. 30.12.2019  “me 

përgjegjësinë e plotë mundem me thënë se kisha dashur që të njohë dikën, por të gjithë kanë 

pasur maskat në kokë dhe nuk kisha mundësi të njoha askënd”, fundi i citatit. 



 Numri i lëndës: 2020:017884 
 Datë: 27.10.2022 
 Numri i dokumentit: 03574701 
 

6 (27)  

   
2
0
2
2
:1
4
5
8
4
0

 

Deklarata e dëshmitarës A1 në të cilën bazohet aktgjykimit fare nuk është bindëse siç ceket në 

aktgjykim. Në deklaratën e dhënë në vitin 2008 dëshmitarja ka thënë se të tre ushtaret të cilët e 

kanë ndalur atë dhe Z.2. kanë qen të maskuar, e dy kanë qenë pa maska. Në shqyrtimin kryesor 

ka thënë se të pesë ushtarët kanë qenë të maskuar. Në shqyrtimin kryesor ka thënë se vetëm G.i 

ka folur shqip e ushtarët tjerë vetëm në gjuhën serbe, ndërsa në deklaratën e dhënë në UNMIK 

polici me dt. 14. 10.1999 ka thënë se “të gjithë gjatë gjithë kohës kanë folur shqip”.  Në 

shqyrtimin kryesor ka thënë se nga pesë ushtarët e ka njohur vetëm G.in e tjerë për atë kanë qenë 

të panjohur. Megjithatë, në deklaratën të cilën e ka dhënë me dt.14.10.1999, ka thënë se ka njohur 

katër serb nga ...a, G.in, M.1.in, D.ën, P. dhe S.M., me nofkën “C...”. Në deklaratën të cilën e ka 

dhënë në policinë e UNMIK-ut me dt. 09.12.2000, ka deklaruar se të gjithë pesë ushtaret të cilët 

e kanë ndalur atë dhe Z.2. kanë qenë nga ...a dhe se i ka njohur tre prej tyre, D.ën, M.1.in dhe 

G.in. Në pyetjen e kryetarit të kolegjit se cila nga këto deklarata është e saktë ajo ka thënë se nuk 

është e sigurt. Në deklaratat e cekura nga viti 1999 dëshmitarja A1 ka deklaruar se ka njohur 

G.S.in dhe dy herë ka përmendur emrin e tij të plotë dhe mbiemrin. Në deklaratën të cilën e ka 

dhënë me dt. 10.06.2008 në policinë e  UNMIK-ut, ka thënë se, “nuk e di emrin e tij, por vetëm 

e di se djali i personit me emër T.”.  

Dëshmitari  G. G. – në deklaratën në prokurori nga dt. 13.09.2019 “ gjatë bisedës me A1, kur i 

ka ardhur vetëdija, mbas kësaj ngjarje, edhe pse ka ditur se ka qenë G.i nuk i tregova asaj, se ajo 

ka qenë në gjendje të rëndë, nga kjo arsye nuk kam përmendur emër. Në shqyrtimin kryesor, ky 

dëshmitar ka ndryshuar deklaratën duke thenë se “atëherë kur me babain kam shkuar në Zvicër 

mbas luftës, kam kuptuar se djali i T. ka qenë atë ditë kur është vrarë Z.2.  dhe u plagos A1 dhe 

gjyshi”, fundi i citatit.  

Dëshmitarja R.G., duke qenë dëshmitare e të shtënave në vajzën e saj A1, ka deklaruar në policin 

me dt. 08.08.2019 “djali im G. ka pasur në atë kohë 12 vjet, e ka njohur një serb, M.1.in nga 

...a”. Kjo dëshmitare në shqyrtimin kryesor, në fillim nuk ka dashur ti tregonte gjykatës se 

bashkëshorti i saj i ndjeri M.G. në vitin 2016 ka blerë tokën nga G.S.. Më vonë ka qenë e detyruar 

të kujtohet se ajo, burri i saj dhe G.S. në procedurën e nënshkrimit të kontratës dhe vërtetimit të 

kontratës kanë qenë bashkë tek noteri në Lipjan.       

Lidhur me shkelje të ligjit penal mbrojtja thekson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

është marrë me shkelje të dispozitave të procedurës penale, dhe me vërtetim të gabuar të gjendjes 

faktike, dhe se është evidente se kodi penal është shkelur në dëm të akuzuarit. 
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Lidhur me vendimi mbi dënimin mbrojtja në ankesë thekson se me vendimin mbi dënimin është 

shkel ligji penale në dëm të akuzuarit G.a S., dhe me analizën sipërfaqësorë te ligjit 48 KP RSFJ 

ku është paraparë se dënimi maksimal i cili mundet të shqiptohet është 15 vjet. Lidhur me 

dënimin maksimal për krimet e luftës kundër popullatës civile, për të cilin zbatohet Kodi Penal 

i RSFJ-së, edhe Gjykata Supreme e Kosovës në aktgjykimin e PML-së 138/21, i dat.05.05.2021, 

ka vendosur se per kete vepër penale dënimi maksimal është 15 vite. Gjykata e shkallës së parë 

me qëndrimin e Gjykatëse Supreme ka qen e njoftuar para se të merr aktgjykimin e atakuar. Me 

shqiptimin e dënim me 20 vjet burg, Gjykata Themelore vendosi të injorojë Gjykatën Supreme 

të Kosovës, instancën më të lartë gjyqësore të Kosovës. Propozon që Gjykata e Apelit në 

Prishtine – Departamenti Special të aprovon ankesën dhe aktgjykimin e shkallës parë,  PS 

.nr.11/22 i datë 05.10.2021, t’a ndryshoje, ashtu që G.S.i të lirohet nga aktakuza, se nuk është 

provua se ka krye veprën penale për te cilën akuzohet, ose aktgjykimi të prishet  dhe lënda te 

kthehet në rigjykim. 

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit 

Gjykata e Apelit, gjen se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të mbrojtesit të akuzuarit se 

aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të parapara 

nga neni 384 par. 1 nën par. 12 e lidhur me dispozitat e nenit 370 par. 6 dhe 7 të KPPK, ngase, 

dispozitivi i aktgjykimi është i qartë, i kuptueshëm dhe konkret, po ashtu, i njëjti është në 

përputhshmëri të plotë edhe me arsyetimin dhe gjithashtu edhe përpilimi i dispozitivit, është bërë 

konform dispozitave të nenit 370 par. 4 e lidhur me nenin 365 të KPPK-së, ku janë përfshirë të 

gjitha faktet dhe rrethanat nga të cilat plotësohen të gjitha elementet e veprës penale nga neni 

142 lidhur me nenin 22 të LP të RSFJ- së, për të cilën vepër penale i akuzuari G.S. është shpallur 

fajtor. Në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar, po ashtu, janë dhënë arsyet e duhura mbi të 

gjitha faktet vendimtare të kësaj çështje penale-juridike, duke vepruar kështu, pra, konform 

dispozitave të nenit 370 par. 6 të KPPK-së, ku, gjykata e shkallës së parë, ka paraqitur arsyet për 

çdo pikë të aktgjykimit dhe atë si ato faktike dhe ato juridike, të cilat si të drejta dhe të ligjshme 

i aprovon edhe kjo gjykatë. Gjykata e shkallës së parë, vlerësimin e provave e ka bërë në pajtim 

me dispozitat e nenit 361 par. 1  të KPPK-së, kështu, në rastin konkret gjykata e shkallës së parë, 

ka dhënë arsye të qarta për vendin, kohën, mënyrën  e kryerjes së veprës penale, dhe po ashtu, 

edhe për mënyrën se si ka ardhur deri të kryerja e kësaj vepre penale nga i akuzuari. Të gjitha 
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këto e bëjnë aktgjykimin e qëndrueshëm juridikisht, ndërsa pretendimet se është përfshirë me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, janë të pabazuara. 

Pretendimet ankimore përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkelje 

të ligjit penal si dhe gjetjet e kësaj gjykate.  

Lidhur me pretendimet e mbrojtjes se hetimi i rastit të masakrës së ...së nuk është rast i cili ka 

filluar në momentin e fillimit të hetimit në vitin 2019, por ky hetim është filluar shumë më herët 

nga hetuesit ndërkombëtar e ku nuk ka qenë pjesë e hetimit i akzuari.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit keto pretendime ankimore janë të pabazuara dhe se drejt 

ka vepruar gjykata shkallës së parë kur ka gjetur se hetimet e krimeve të luftës të ndodhura në 

fshatin ... e ...., kanë filluar menjëherë pas përfundimit të luftës në Kosovë, ku janë intervistuar 

dëshmitarë të cilët në deklarimet e tyre menjëherë disa muaj pas hyrjes së forcave paqësore 

ndërkobmëtare në Kosovës, kanë deklaruar lidhur me masakrën e ...së e ....it, ku në këto 

deklarime e kanë potencuar edhe të akuzuarin S., por i akuzuari është arrestuar nga PSRK që në 

momentin e fillimit të hetimit në këtë rast, pra në vitin 2019 dhe ku ka proceduar me rastin i cili 

ka qenë me shkresa i transferuar në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës nga EULEX-

i. Pra, nuk qëndron fakti se ndaj të akuzuarit asnjëherë nuk është pretenduar nga askush se ai ka 

qenë pjesëmarrës në këto masakra, ku këtë e dëshmojnë dëshmitarët e deklaruar në raport me 

masakrën në familjen G., masakrën e banorëve të ndarë nga kolona (i ndjeri J.K. etj.), masakrën 

- vrasjen e të ndjerit F. B. dhe masakrën në fshatin .... që ka rezultuar me vrasjen e Z.2. G. dhe 

plagosjen e A1. 

Gjykata e Apelit gjen se pretendime ankimore të mbrojtësit dhe të akuzuarit lidhur me vërtetimin 

e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike nuk qëndrojnë, ngase sipas shkresave të çështjes 

gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së 

parë dhe se kolegji penal i kësaj gjykate vlerëson se në këtë drejtim asnjë fakt nuk ka ngelur në 

mëdyshje sikurse pa të drejtë pretendohet në ankesën e ushtruar. Se i akuzuari ka marr pjesë në 

dëbimin, vrasjen e ushtrimin e dhunës ndaj popullates civile shqiptare dhe atë vrasjen - masakren 

në familjen G., ku më 15 prill 1999 rreth orës 13:00 - 14:00, në fshatin ... të Komunës së Lipjanit, 

në shtëpinë/oborrin e shtëpisë së familjes G., i akuzuari G.S. në bashkëkryerje me pjesëtar të 

tjerë të forcave rezervë policore, forcave ushtarake, forcave paramilitare e policore serbe, 

fillimisht kanë shkuar në oborrin e familjes G. pa maska e pastaj i kanë vendosur ato, ku i kanë 

rreshtuar në murin e oborrit të shtëpisë tani të ndjerët: M. G. - kryefamiljar, dy djemtë e tij O.e 

E.G., dy nipat e tij A.G. e B.H., shtënë në drejtim të tyre nga armët automatike dhe të gjithë i 
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vrasin, gjendjen e tillë faktike gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar nga provat e administruara 

në shqyrtimin gjyqësor siç janë: deklarata e dëshmitarëve SH.S., Z.G. e XH.H., ku në deklarimet 

e tyre potencojnë se si janë vrarë anëtarët e tyre dhe se si janë varrosur. Pa mëdyshje faktin e 

vrasjes dhe atë vërtetimin e faktit të vrasjes nga armët e zjarrit të këtyre anëtarëve të familjes G., 

e kanë vërtetuar edhe raportet e autopsisë dhe raportet antropologjike të bëra për këto viktima. 

Ku këto raporte kanë konstatuar se shkaku i vdekjes ka qenë vrasja me armë të zjarrit dhe atë të 

shkrepura nga një apo më shumë persona.     

Lidhur me pretendimet e mbrojtjes se me datën 15 prill 1999, kur ka ndodhur krimi ndaj 

anëtarëve të familjes G. ka qenë në detyrë në Stacionin Policor në Lipjan, deklaratat e 

dëshmitarëve se e kanë parë me uniforme me pjesëtar tjerë të forcave rezervë policore, forcave 

ushtarake, forcave paramilitare e policore serbe, janë gënjeshtra dhe shpikje, pasi që në gjykatë 

ka propozuar dhe janë dëgjuar dëshmitarja S. S. (bashkëshortja e të akuzuarit) e cila ka deklaruar 

se i akuzuari atë ditë ka dalur nga shtëpia në mëngjes diku rreth orës 7:00 dhe është kthyer diku 

pas orës 15:30, dhe se gjate ditës ajo ka pasur një komunikim me telefon me të akuzuarin ku ai 

e ka thirrur nga Stacioni Policor i Lipjanit për ta pyetur për ngjarjen se çfarë po ndodhë në fshat, 

ku dëshmitarja i ka thëne se situata është shumë e vështirë, në fshat po luftohet dhe të mos vije 

sepse nuk ka siguri. Ndërsa dëshmitarja S.P. në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike 

kur kanë ndodhur luftimet në fshatin ..., aty rreth orës 13:00, ajo e ka parë të akuzuarin duke 

ardhur nga puna, nga Lipjani, ku para shitores ka pritur një kohë dhe pastaj ka shkuar në shtëpi 

në fshatin ....  

Kolegji penal pajtohet me gjetjet e gjykatës së shkallës së parë se në raport me dëshmitaren S. S. 

për këtë pjesë te deklaratës se dëshmitares, ka vërtetuar te kundërten e asaj çfarë kjo dëshmitare 

ka deklaruar, për faktin se në këtë çështje penale janë dëgjuar shumë dëshmitar të cilët kanë 

dëshmuar pjesëmarrjen e të akuzuarit në masakren e fshatit ... me datë 15 prill 1999.  

Gjykata e Apelit gjen se këto pretendim nuk qëndrojnë, pasi që pjesëmarrja e të njëjtit ditën 

kritike ka qenë si rezultat i një operacioni të forcave serbe kundër popullatës civile konkretisht 

familjes G. dhe i njëjti në kuadër të këtij operacioni në bashkëkryerje me pjesëtarët e tjerë të 

policisë dhe ushtrisë serbe i uniformuar dhe i armatosur ka vepruar sipas planit dhe urdhrave të 

eproreve të tij, vet pjesëmarrja e të akuzuarit determinon në përfshirjen e të njëjtit në kryerjen e 

veprimeve inkrimunuese ndaj familjes G.. 

Se a ishte i akuzuari i mobilizuar dhe i uniformuar gjatë konfliktit të armatosur në Kosovë si 

pjesëtar i forcave policore serbe, këtë rrethanë përveç deklarimit të dëshmitarëve e ka pohuar 
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edhe vetë i akuzuari se gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, ka qenë policë rezervë, me uniformë 

policore dhe i armatosur me pushkë automatike dhe detyrë e vetme e tij, ka qenë ruajtja e objektit 

të Stacionit Policor në Lipjan, por ka mohuar se ka marrë pjesë në krimet e kryera ndaj familjes 

G. në fshatin ... me 15 prill 1999.  Mirëpo edhe pse e ka mohuar se me dt.15 prill 1999 ka qenë 

në oborrin e familjes G. dhe se deklaratat e dëshmitarëve se ditën kritike e kanë parë se bashku 

më pjesëtar të tjerë të forcave rezervë policore, forcave ushtarake, forcave paramilitare e policore 

serbe janë gënjeshtra dhe shpikje, këto deklarime shihen si përpjekje për ti ikur përgjegjësisë 

penale, ngase dëshmitaret kanë deklaruar se të akuzuarin G.S. e kanë njohur edhe me parë pasi 

që i njëjti ka qenë banorë i fshatit ..., Komuna e Lipjanit dhe nuk ka qenë i vështir identifikimi i 

tij, për më tepër i njëjti e ka ditur mirë lokacionin e shtëpisë së kësaj familje pasi që kanë qenë 

edhe fqinjë.  

Dëshmitari SH.S. përveç tjerash ka shpjeguar ngjarjen dhe ka deklaruar se masakra në fshatin ... 

e gjithashtu edhe ajo në familjen G., ishte e planifikuar dhe se tre personat - policët serbë (R., T. 

dhe G.i) që kanë shkuan në shtëpinë e dëshmitarit e dinin mirë se çfarë e keqe do të ndodhte në 

fshat. Ky dëshmitar ka theksuar se deri sa ishin duke qëndruar në shkollë për tu takuar me shefin 

e armatës, diku nga ora 12:00, fillon të digjet fshati dhe ti del tymi. Këta si komision janë larguar 

nga shkolla dhe kan shkuar në shtëpitë e tyre, ku tek SH.S., shkojnë disa bashkëfshatar shqiptar 

dhe e njoftojnë se pjesëtari i ushtrisë së rregullt i quajtur ’’D..’’ i ka njoftuar që të ikin nga fshati, 

sepse tani e kanë radhën paramilitarët dhe të ikin në drejtim të fshatit .... Tre personat qe kishin 

shkuar në shtepine e tij ishin R., T. dhe G.i’. Nga ky dëshmitar është vërtetuar se në fshatin ... 

ishte tendosur situata e sigurisë një natë përpara se të ndodhë masakra, se popullata serbe, 

respektivisht strukturat e sigurisë, policisë, strukturat rezervë e ushtarake, ishin të njoftuara se 

çfarë do të ndodhte në fshat, ku kan kërkuan nga popullata shqiptare të mos largohen nga fshati 

duke u dhënë premtim se nuk do t’iu ndodhë asgjë e keqe, këtë premtim e kanë dhënë tre persona 

tek dëshmitari SH.S., ku ndër këta tre persona ishte edhe i akuzuari G.S., i cili është vërtetuar që 

edhe vet ka marrë pjesë në këtë operacion të armatosur në të cilin mbetën dhjetëra shqiptar të 

masakruar.  

Për premtimin që i ishte dhënë popullatës shqiptare se nuk do të ndodhë asgjë e keqe në fshat, e 

ka potencuar edhe dëshmitarja XH.H. në deklarimet e saja para gjykatës me rastin e dhënies së 

deklarimit të saj në cilësi të dëshmitares, ku ka theksuar se “me 15 prill ndodhi e keqja, një ditë 

përpara u morën vesh se këta na than se ne nuk po ju ngucim as ju mos na ngucni, janë marr 

vesh këta kusherit me këta serbët, janë taku ne mes vete dhe të nesrmen u rrethua fshati ....”.    
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I akuzuari në deklarimet e tija (gjatë mbrojtjes së tij) në shqyrtim gjyqësor, nuk ka mohuar faktin 

se ka pasur për tu mbajtur një takim ndërmjet komisionit si përfaqësues të fshatit dhe ushtrisë, 

mirëpo ka mohuarn faktin se ai ka qenë prezent në atë takim pasi që ka shkuar në punë. I akuzuari 

në deklarimet e tij ka theksuar se “po ka pasur të bëhet një marrëveshje, ajo ka qenë në mëngjes 

dhe ka pasur të vijë një përfaqësues nga ushtria dhe kur jam nisur për në punë, ajo ka ndodhur 

në shkollë kurse unë kam kaluar pranë shkollës aty më ka pritur edhe Lubisha Periq i cili udhëton 

me mua, aty jam ndalur 4-5 minuta, aty ka pasur edhe serb edhe shqiptar”. 

Nga kjo pjesë e deklaratës së vet të akuzuarit, shihet se ai nuk e mohon faktin se ka pasur të 

mbahet takim në shkollë, ndërmjet komisionit përfaqësues të popullatës shqiptare dhe ushtrisë 

serbe, por se ai nuk ka qëndruar aty më shumë se 4-5 minuta dhe ka shkuar në punë. Këtë fakt 

se ai ka qenë prezent në shkollë duke pritur përfaqësuesin e armatës serbe dhe se ka qenë gjatë 

gjithë kohës aty, e vërtetojnë deklarimet e dëshmitarit SH.S., i cili thekson se i akuzuari G. ishte 

prezent në shkollë dhe atë me uniformë e i armatosur, ku komisioni ka qëndruar në shkollë një 

kohë duke pritur shefin e armatës, mirëpo për shkak të mos - ardhjes së tij dhe faktit që fshati 

fillon të digjet, ata si komision shkojnë në shtëpitë e tyre e ku kjo ka filluar diku nga ora 12:00, 

sipas dëshmitarit S.. Kjo nënkupton se i akuzuari S., gjatë gjithë kohës ka qenë prezent në shkollë 

dhe se nuk është larguar nga aty siq pohon ai se ka qëndruar 4 - 5 minuta dhe të ketë vazhduar 

për në punë. Pra, deklarimi i të akuzuarit se ditën e ndodhjes së masakrës ka qenë në vendin e tij 

të punës dhe se është kthyer pasi që masakra kishte ndodhur, nuk përkon me të vërtetën, pasi që 

ai (G.S.) një ditë përpara ka shkuar së bashku me babain e tij (T.S.) dhe R. tek SH.S., për ta 

njoftuar për takimin me shefin e armatës, të nesërmen ka qenë prezent në shkollë gjatë gjithë 

kohë sa e kanë pritur ardhjen e shefit të armatës serbe dhe se me të filluar fshati për tu djegur, 

SH.S. dhe të tjerët e kanë lënë të akuzuarin në shkollën e fshatit dhe kanë shkuar në shtëpitë e 

tyre.  

Se i akuzuari në atë kohë dhe atë ditë nuk ka qenë në vendin e tij të punës në Stacionin Policor 

në Lipjan, mirëpo së bashku me babain e tij, R. dhe të tjerët kanë qenë te shkolla e fshatit, këtë 

fakt e potencon edhe dëshmitari D.B. i cili në deklaratën e tij të dhënë pranë zyrtarëve të UNMIK 

ka theksuar se derisa ata me kolona të të zhvendosurve kanë kaluar nga shkolla e kanë parë të 

akuzuarin me disa të tjerë të shkolla, respektivisht ka deklaruar “G.i ishte afër shkollës me 6 / 7 

paramilitarë tjerë. Ata kishin uniforma kamuflage...’’. Këtë fakt ky dëshmitar e ka potencuar 

edhe në deklarimet e tij në Prokurorinë Speciale dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor.  Pra, gjykata pa 

mëdyshje ka vërtetuar se i akuzuari G.S., ditën e ndodhjes së masakrës me datë 15 prill 1999, ka 

qenë gjatë gjithë ditës në fshatin ..., e jo në vendin e tij të punës.  
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I akuzuar në alibinë e tij, pretendon se ka qenë në vendin e tij të punës e jo se ka marrë pjesë në 

kryerjen e masakrave në fshatin ..., por këtë alibi nuk ka mundur ta dëshmoj - vërtetoj me asnjë 

fakt tjetër, apo provë e cila do të dëshmonte se ai atë ditë ka qenë në vendin e tij të punës. Në të 

kundërtën ekzistojnë shumë fakte e prova të cilat gjykata e shkallës së parë i ka administruar e 

potencuar në aktgjykimin e ankimuar, e të cilat dëshmojnë se i akuzuari ka marrë pjesë në këtë 

operacion të armatosur të forcave serbe, i cili operacion ka rezultuar me masakra të popullatës 

civile shqiptare. 

Dëshmitarja Z.G. në deklarimet (deklaratat) e saja, ka theksuar se të akuzuarin G.S. dhe familjen 

e tij (familjen e T.) i ka pasur fqinjë dhe se ndër fqinjët të cilët i ka pasur afër me shtëpi kanë 

qenë T., V., D. dhe V.. Nga kjo pjesë e deklaratës së kësaj dëshmitare të dhënë në Prokurorinë 

Speciale të Republikës së Kosovës, gjykata ka vërtetuar faktin se dëshmitarja e ka njohur shumë 

mirë të akuzuarin G.S., sepse e ka pasur fqinjë. Faktin se dëshmitarja Z.G. (familja G.) e kanë 

pasur fqinjë të akuzuarin S., e pohon edhe vetë i akuzuari S., në deklarimet e tij, pra ky i akuzuar 

mohon veprën penale, mirëpo nuk e mohon faktin se ka qenë fqinjë me familjen G..  

Dëshmitarja Z.G., në deklarimin e saj në PSRK, ka theksuar se nga bodrumi i S., kanë dalë disa 

persona dhe se vajza e saj ti ketë thënë se “na hinën serbt oj nane”, ku ajo ka hipur në katin e 

dytë të shtëpisë dhe i ka parë duke dalë nga bodrumi: M.2.i (djali i S.), G.i (djali i T.), L. (djali i 

A.), djemtë e D. dhe N. (djali i M.). Me këta ka pasur edhe të tjerë pjesëtarë të huaj të cilët nuk i 

ka njohur, këta nuk e kanë ditur se cilat janë shtëpi të banorëve shqiptar, ku G.i, pasi që e ka ditur 

me gisht ju ka treguar se cili është kapigjiku (dera) e shtëpisë së saj - familjes G..  

Faktin se G.S. dhe të tjerët para se të hyjnë në oborrin e shtëpisë së familjes G., kanë qenë pa 

maska e më pastaj me të hyrë në oborr kanë vendosur maska, kjo dëshmitare e ka pohuar në 

deklaratën e saj të dhënë në PSRK ku ka deklaruar se “G.in e kam pa nga ballkoni i katit të dytë 

të shtëpisë dhe para se që ka hyrë në oborrin tonë ai ka qenë pa maskë, ndërsa tu hi në oborr e 

ka leshu maskën dhe e ka mbulu fytyrën ashtu që i dukeshin vetëm sytë. G.i ishte më i gjati dhe 

më i madhi me trup prej tyre që hyrën në oborr”. Këtë fakt po ashtu e ka pohuar edhe në 

deklaratën e dhënë në Policinë e UNMIK, duke theksuar se “nga dritarja lartë e kam parë djalin 

e T.i (G.), (S.) M., djalin e M. (B.) te gjithë serb nga fshati qe i vendosen maskat”.                

Me të hyrë në oborrin e familjes G., i akuzuari G. dhe të tjerët pjesëtarë të forcave serbe, i kanë 

nxjerr jashtë shtëpisë djemtë e nipat e dëshmitares Z.G. dhe të ndjerit M. G. dhe atë: E.in, O.in, 

djalin e vajzës B.in dhe djalin e djalit A.in. Me të vërejtur se nuk ka dalë kryefamiljari M. G., i 

akuzuari G. kërkon që të del edhe i ndjeri M. G., ku dëshmitarja Z.1. me që ka qenë brenda në 
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shtëpi kërkon nga burri i saj M.i të dalin jashtë sepse po ua mbysin djemtë. Me të dalë të gjithë 

në oborr, i kanë rreshtuar M. G. - kryefamiljar, dy djemtë e tij O. e E. G. dhe dy nipat e tij A. G. 

e B. H., ku kanë qëlluar tek të ndjerët dhe i kanë vrarë, ndërsa i plagosur ka mbetur E.i i cili duke 

ikur, futet në stallën e kafshëve, por pas tij e ndjekin i akuzuari G.S. dhe babai i tij T. dhe e 

vrasin.   

Këto fakte i ka potencuar dëshmitarja Z.G., gjykata i ka vërtetuar këto fakte nga deklarimet e 

saja të dhëna në PSRK dhe atë “G.i ka qenë i pari dhe tjerët pas tij, janë ardh edhe tjerë të huaj 

të cilët skanë mujt me dit se cili kapigjik është i shqiptarit por ky G.i ju ka tregu me gisht tu thanë 

Albanska kapigjik. Në shtëpinë time kemi qenë diku rreth tridhjetë anëtar. I kanë qit jashtë dy 

djemt e mi E.in, A., djali qikës B., djali i djalit A.. Mirëpo këta kanë vërejt se mungon M.i burri 

im i cili pat mbet brenda në shtëpi dhe G.i tha me dalë edhe M.i. Unë isha brenda me M.in dhe 

i thash me dalë se po na mysin djemt, M.i dul, dola edhe unë, ndërsa serbt i qitën rend M.in dhe 

djemt e nipat tonë dhe aty në oborr i vrajtën kurse unë këtë e pash nga pozita ku isha te dudi i 

oborrit. E.i djali i madh mbet i plagum dhe iku në shtallë të gjave për tu fshehur. Unë e kam pa 

kur E.i ka ik në shtallë, dhe unë pash me sytë e mi kur G.i dhe babai i tij T. kanë hyrë pas E.it në 

shtallë, unë kam dëgju të shtëna nga arma nga shtalla dhe T. dhe G.i e kanë vra djalin tim E.in. 

Ky grup që hynë në oborrin tonë e që ishin përafërsisht gjashtë - shtatë veta, na kanë detyru neve 

grave dhe fëmijëve me lëshu shtëpinë tonë dhe ne ikëm në mal, ndërsa kufomat e të vrarëve kanë 

met në oborr”.            

Të njëjtat fakte gjykata i ka vërtetuar edhe nga dëshmitarja XH.H. (mbiemri i vajzërisë G.) e cila 

në masakrën e ndodhur në familjen G., ka të humbur djalin B.in, babain M.in, nipin A.in dhe 

vëllezërit E.in e O.in. Kjo dëshmitare ka deklaruar si në fazën e hetimeve të ndërmarra nga 

Policia e UNMIK, hetimeve të ndërmarra nga PSRK, po ashtu edhe gjatë deklarimit të saj gjatë 

shqyrtimit gjyqësor se familja e saj G. (familja e prindërve të saj) kanë qenë fqinjë me familjen 

e të akuzuarit G.S., ku shtëpitë e tyre i ka ndarë vetëm rruga dhe distanca ka qenë më pak se 50 

metër. Po ashtu kjo dëshmitare e ka identifikuar të akuzuarin G.S. edhe në procesverbalin e 

identifikimit të personave përmes fotografisë, ku me firmën (nënshkrimin) e saj e ka identifikuar 

të akuzuarin S.. Dëshmitarja XH.H., në deklarimet e saj ka theksuar se me datën 15 prill 1999, 

në masakrën e ndodhur në familjen e saj e të bërë nga forcat e armatosura serbe, ka qenë prezent 

edhe i akuzuari G.S. i cili me pjesëtar të tjerë fillimisht kanë qëndruar para derës së shtëpisë së 

babait të saj M.it e pastaj të kenë hyrë në oborrin e shtëpisë së tyre, ku kjo nga ballkoni e ka parë 

të akuzuarin G.S. dhe pjesëtarë të tjerë që ishin pa maska dhe më pastaj pasi që kanë hyrë në 

oborrin e shtëpisë së tyre i kanë vendosur maskat.  
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Në deklaratën e saj të dhënë tek Policia e UNMIK dhe atë në pyetjen e parashtruar se “ju 

përmendët qe S.M., G. S. dhe T. S., të gjithë këta kishin te veshur maska. Qysh i keni njohur ju 

ata”, në përgjigjen e saj ka theksuar “sepse 10 minuta me heret, unë dëgjova qe serbet janë duke 

ardhur në fshat. Unë me ngute shkova brenda në shtepi qe te marr diçka për të veshur. Perderisa 

unë isha në ballkon të shtepise, unë i pashe te trete pa maska. Megjithate kur ata hapen deren e 

oborrit tone, une i pash ata duke i ulur maskat e tyre”.  

Të njëjtin fakt dëshmitarja e ka potencuar edhe gjatë deklarimit të saj të bërë në PSRK e në 

shqyrtim gjyqësor, ku në shqyrtim ka theksuar ndër të tjera se ’’kemi qenë brenda të gjithë me 

fëmijë me babë e me nanë, unë nana Z.1. jemi dal në ballkon në katin e dytë kur jemi dal aty 

kemi pa britma e potera tuj i rreh tu i gju, i kemi pa para derës një grup, kanë qenë serbët e ...së 

të veshur me uniforma pa maska, kanë pas uniforma të policisë uniforma të gjelbërta, lloj, lloj 

uniforma me shirita të kuq të lidhur në krye...”.  Po ashtu, kjo dëshmitare në pyetjet e parashtruara 

në shqyrtim gjyqësor ka theksuar se “para derës kanë qenë pa maska por kur janë hy në oborr i 

kanë vendos maskat”. Në pyetjen e parashtruar se a i ka njohur ndonjërin nga policët të cilët kanë 

hyrë në oborrin e tyre, dëshmitarja është përgjigjur se e ka njohur G.in, M.2.in dhe Sinishën, ku 

G.in e ka përshkruar si djalin e T.t ndërsa M.2.in si djalin e xhaxhait të G.it.  

Pra, nga deklarimet e mësipërme të kësaj dëshmitare, respektivisht deklarimet e saj në Polici të 

UNMIK, PSRK dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata ka vërtetuar faktet se i akuzuari G.S., ka 

qenë pjesëmarrës në masakrën e ndodhur në familjen G. dhe se ai me pjesëtarë të tjerë para se të 

futen në oborrin e shtëpisë së familjes G., kanë vendosur maskat dhe më pas kanë ndërmarrë 

aksionin e vrasjes së pjesëtarëve të kësaj familje.  

Gjithashtu në deklarimet e saj, kjo dëshmitare ka potencuar se me rastin e hyrjes në oborrin e 

shtëpisë të policëve - forcave të armatosura serbe, ata kanë kërkuar që të gjithë të dalin jashtë në 

oborr dhe i kanë ndarë gratë nga burrat, ku i fundit ka dalë babai i saj M. G., të gjithë i kanë 

rreshtuar disa në këmbë e disa të ulur në gjunjë dhe kanë shtënë në ta duke i qëlluar për vdekje. 

Dëshmitarja në deklarimet e saja ka potencuar se të vdekur kanë mbetur djali i saj B.i, babai M.i, 

nipi A.i dhe vëllezërit E.i e O.i.  

Gjykata, me shtjellimin e të gjitha provave ka vërtetuar faktin e ndodhjes së masakrës në familjen 

G., pjesëmarrjen e të akuzuarit G.S. në këtë masakër dhe vrasjen e anëtarëve të familjes G.. 

Dëshmitarja XH.H., po ashtu si dëshmitarja Z.G., ka potencuar dhe vërtetuar faktin se si pas 

ndodhjes së masakrës në familjen e tyre, janë interesuar për kufomat e anëtarëve të familjes, kanë 
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mësuar fillimisht se ata janë varrosur tek vendi “Quka Malit” e pastaj këto kufoma të jenë sjellë 

tek shkolla e fshatit, të jenë marrë nga familjarët dhe varrosur tek varrezat e fshatit.       

Faktin e vrasjes së anëtarëve të familjes G., respektivisht vrasjen e M. G., E. G., O. G., A. G. e 

B. H., e kanë vërtetuar dëshmitaret Z.G. e XH.H., ku në deklarimet e tyre ato kanë potencuar se 

si janë vrarë anëtarët e tyre dhe se si janë varrosur. Pa mëdyshje faktin e vrasjes dhe atë vërtetimin 

e faktit të vrasjes nga armët e zjarrit të këtyre anëtarëve të familjes G., e kanë vërtetuar edhe 

raportet e autopsisë e raportet antropologjike të bëra për këto viktima. Ku këto raporte kanë 

konstatuar se shkaku i vdekjes ka qenë vrasja me armë të zjarrit dhe atë të shkrepura nga një apo 

më shumë persona.     

Lidhur me pretendimet e mbrojtjes se dëshmitaret Z.G. dhe XH.H., nuk janë dëshmitare të 

besueshme pasi që i ka orfuar gjykatës dhe deklarata të këtyre dy dëshmitareve të cilat deklarata 

i kanë dhënë edhe më herët e ku mbrojtja pretendon se asnjëherë këto dëshmitare nuk e kanë 

përmendur të akuzuarin S..  

Gjykata Apelit gjen se këto pretendime janë të pabazuar dhe se gjykata e shkallës së parë drejt i 

ka vleresuar deklarimet e ketyre dëshmitareve kur edhe u ka falur besimin ngase këto dëshmitare 

që në fillim të hetimit në këtë çështje penale, në deklarimet e tyre e kanë potencuar emrin e të 

akuzuarit S.. Deklaratat e propozuara për tu administruar si prova nga mbrojtja, janë administruar 

nga gjykata, këto deklarata janë të dhëna në një rast penal i cili ndërlidhet me rastin e masakrës 

në fshatin ... (rasti kundër L.P. etj.), mirëpo nuk është rast i cili është zhvilluar ndaj të akuzuarit 

S.. Këto dëshmitare në këtë rast kanë dhënë deklaratat e tyre në raport me këta të akuzuar (të 

akuzuarit e rastit), mirëpo në anën tjetër në deklarimet e tyre rreth masakrës në familjen e tyre 

dhe atë në deklarimet që menjëherë pas luftës tek hetuesit ndërkombëtar, kanë potencuar emrin 

e të akuzuarit si pjesëmarrës në këtë masakër, si pjesë e grupit të forcave serbe të cilat e kanë 

bërë masakrën në familjen e tyre - familjen e M. G. në ....  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, drejt ka vepruar gjykata shkallës së parë kur ka gjetur se 

i akuzuari S. me 15 prill 1999, rreth orës 13:00 - 14:00, në fshatin ... të Komunës së Lipjanit, në 

bashkëkryerje me pjesëtar tjerë rezervë policor, forcave ushtarake, forcave paramilitare e 

policore serbe, në afërsi të shkollës së vjetër të fshatit, ndanë nga kolona e popullatës civile 

shqiptare të cilën popullatë e kishin detyruar ti braktisin shtëpitë e tyre, ndanë J.K.n, B. G.n, 

M.P.n, R.K., A. IB.n e E. B., pasi i rreshtojn përballë murit të shtëpisë së një banori serbë të 

fshatit, shtënë në drejtim të tyre me armë automatike duke i vrarë që të gjithë. Gjendjen e tillë 

faktike gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar nga provat e administruara në shqyrtimin 
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gjyqësor siç janë: deklarata e dëshmitarëve: SH.S., D.B., F.K., N. G., B.B., H.I., M.P., dhe A. 

B.. 

Nga dëshmia e dëshmitarit SH.S. është vertetuar se ditën e ndodhjës se masakres në fshatin ..., 

që nga mengjesi ky dëshmitar se bashku me komisionin e fshatit kanë pasur për tu takuar te 

shkolla e fshatit ..., me përfaqesuesin e armatës serbe i cili takim edhe ka dështuar. Ky komision 

për takim, ashtu siç ka dëshmuar edhe ky dëshmitar është bërë me kërkesën e tre policeve serb 

dhe atë: R., T. e G.i. Një natë përpara, këta të tre kishin shkuar në shtepinë e dëshmitarit S., ku i 

kishin premtuar se nuk do ti ndodhë asnjë e keqe fshatit dhe se neser me 15 prill 1999, duhet ta 

formojnë një komision dhe të takohën me shefin e armatës serbe, për formimin e komisionit ta 

njoftojnë T. S.in (T.n). 

Ky dëshmitar në deklaratën e tij ka konfirmuar se me datë 15 prill 1999, nga mëngjesi e deri 

përafërsisht në mesditë, ai së bashku me komisionin e banorëve shqiptar të fshatit ka qëndruar 

tek shkolla duke pritur shefin e armatës serbe, takimi ka dështuar sepse nuk ka ardhur shefi i 

armatës, ndërsa gjatë gjithë kohës sa ka qëndruar komisioni në shkollë në pritje të shefit të 

ushtrisë (po ashtu prezent ka qenë edhe dëshmitari S. si pjesë e këtij komisioni), aty kanë qenë 

prezent edhe G.S. dhe atë i veshur me uniformë dhe i armatosur. Pra, nga ky dëshmitarë, 

vërtetohet se i akuzuari S. ka qenë gjatë gjithë kohës tek shkolla e fshatit duke pritur shefin e 

ushtrisë së bashku me komisionin e formuar nga banorët shqiptar e jo siq deklaron i akuzuari se 

ai atë ditë ka qenë në punë në Stacionin Policor në Lipjan.   

Dëshmitari D.B. në deklaratat e dhëna në fazën hetimore e po ashtu edhe gjatë shqyrtimit 

gjyqësor ka theksuar se me datë 15 prill 1999, deri sa ai ka ikur nga fshati me kolonën e 

popullatës civile, duke shkuar në drejtim të qendrës së fshatit tek shkolla e vjetër, ka parë të 

rreshtuar një grup të banorëve shqiptar dhe atë J.K.n, B. G.n, M.P., R.K., A. IB.n e E.B., këta 

ishin ndarë nga kolona prej forcave të armatosura serbe dhe i kishin rreshtuar përreth murit të 

shtëpisë së një banori serb.  Nga deklaratat e këtij dëshmitari, është vërtetuar se me datën 15 prill 

1999, atë ditë kur ka ndodhur masakra në fshatin ..., nga kolonat e popullatës civile shqiptare 

janë ndarë banor shqiptar dhe atë personat e theksuar sikurse më lartë dhe se këta persona ishin 

rreshtuar tek muri i shtëpisë së një banori serbë të fshatit, ku ndër të tjerë pjesëtarë të forcave 

serbe, ishte edhe i akuzuari G.S.. Pra, i akuzuari G. ishte në grupin e pjesëtarëve të uniformuar 

të forcave serbe të cilët i kishin ndaluar tani të ndjerët: J.K., B. G., M.P., R.K., A.IB. e E.B.. Ky 

dëshmitar në deklarimet e tij ka theksuar se të akuzuarin G.S. e ka njohur nga fëmijëria, e ka 

pasur bashkëfshatar dhe se me shtëpi janë afër - jo aq larg diku në një distancë prej 500 metra. 
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Nga ky deklarim i këtij dëshmitari, vërtetohet qartë se dëshmitari e ka njohur shumë mirë të 

akuzuarin G.S., sepse kanë qenë bashkëfshatar dhe afër me shtëpi. Ndërsa ditën kritike e ka parë 

të njëjtin në drejtim të qendrës së fshatit derisa ishte duke kaluar me kolonën e të zhvendosurve 

dhe atë e kishte parë të akuzuarin me uniformë luftarake dhe me armë automatike në dorë në 

afërsi të shtëpisë së bashkëfshatarit me emrin V..., ku ishin diku rreth 20 pjesëtarë të armatosur 

e me uniforma të forcave serbe e ndër ta edhe i akuzuari G.S., e të cilët i kishin ndaluar dhe 

rreshtuar për muri tani të ndjerët: J.K., B. G., M.P., R.K., A. I. dhe E. B.. Ndërsa ky dëshmitar 

në deklaratat e tij të dhëna në Policinë Ndërkombëtare të UNMIK, e po ashtu edhe në PSRK, kur 

ka deklaruar në raport me të akuzuarin G.S., se a ka qenë prezent kur janë ndaluar këta civil, 

posaçërisht e përmend me rastin e ndaljes - ndarjes nga kolona të ndjerin E. B..  

Pra, nga deklarimi i këtij dëshmitari, pa mëdyshje është vërtetuar fakti i ndarjes së civilëve 

shqiptar nga kolona e të zhvendosurve nga fshati, ku personat e ndarë nga kolona (të ndarë nga 

forcat serbe) i ka parë të rreshtuar tek një mur i shtëpisë së një banori serb të fshatit dhe se ndër 

të uniformuarit e forcave serbe të cilët i kanë ndalur këta civil ka qenë edhe i akuzuari S..  

Në raport me ndarjen nga kolona e popullatës civile dhe ekzekutimin e tyre, respektivisht të 

ndjerëve J.K., B. G., M.P., RR.K., A. I. e E. B., gjykata shkallës së parë ka dëgjuar edhe një sërë 

dëshmitarësh të cilët kanë deklaruar dhe vërtetuar se të ndjerët (viktimat) e lartë - theksuara janë 

ndarë nga kolonat e më pas janë ekzekutuar nga forcat e armatosura serbe, duke përfshirë edhe 

të akuzuarin S..       

Dëshmitarët F.K., B.B., H.I., M.P., D.B., N. G., R. G. e A. B., në dëshmitë e tyre kanë dëshmuar 

se si gjatë lëshimit të fshatit (eksodit) të popullatës civile për shkak të sulmeve të armatosura nga 

forcat serbe, janë ndarë nga kolonat e popullatës civile të ndjerët J.K., B. G., M.P., RR.K., A. IB. 

e E. B., janë rreshtuar para një muri e më pas edhe ekzekutuar.  

Dëshmitari D.B. në deklarimin e tij në shqyrtim gjyqesor sa i përket të akuzuarit S., ka theksuar 

se të njëjtin e ka parë tek kapigjiku të shtëpia e Vojës, shtëpia e një bashkëfshatari e afër shtëpisë 

së M. G.t, ndërsa në pyetjen se si e ka parë të akuzuarin G.S., ai është përgjigjur “ka qenë i veshur 

me tesha të ushtrisë, ka pasur ngjyrë ushtarake e larme, G.in e kam pa ty ra teposhtë prej 

kapigjikut ..., po në drejtim të dyerve të M. G.t ..., diku rreth 40 metra prej kapigjikut të Vojës 

prej vendit ku kanë qenë të pshtetun këta civil ..., pas dy dite kur jam kthy në shpi kam dëgjuar 

që i kanë vra’’. Ndërsa në pyetjet e mbrojtësit të të akuzuarit të parashtruara këtij dëshmitari 

lidhur me identifikimin e të akuzuarit G.S. dhe prezencën e tij në vendin e ndodhjes së masakrës, 

ky dëshmitar ka thekësuar se të akuzuarin S., e ka parë ashtu siq ka deklaruar ku i njëjti ka qenë 
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pa maskë e pastaj ai e ka vendosur maskën në fytyrë, por ka pasur kohë për ta identifikuar të 

njëjtin. 

Për vrasjen e J.K., B. G., M.P., RR.K., A. IB. e E. B., ndër provat e arminidstruara, gjykata ka 

administruar edhe dëshmitë e dëshmitarëve N. G., R. G., A. B., B.B., H.I. e M.P., të cilët 

dëshmitarë kanë pohuar faktin e ndarjes nga kolona e të zhvendosurve të këtyre të ndjerëve dhe 

më pastaj gjetjen e tyre të vrarë, ku po ashtu kanë pohuar edhe ndërlidhjen e të akuzuarit S. me 

këtë masakër. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, drejt ka vepruar gjykata shkallës së parë kur ka gjetur se 

i akuzuari S. më 15 prill 1999 rreth orës 18:00 - 19:00, në fshatin ... të Komunës së Lipjanit, në 

bashkëkryerje me pjesëtar rezervë policor, forcave ushtarake, forcave paramilitare e policore 

serbe, me automjetin ’’Lada Samara’’ me ngjyrë të kuqe, kan shkuar në oborrin e shtëpisë së 

familjes B. dhe pasi kanë dal nga vetura, kanë shtënë me armë automatike në drejtim të F. G.t, 

B.B.t, F. B.t e R. B.t, të cilët ishin në oborr të shtëpisë së F. B.t, respektivisht ishin afër bunarit 

të shtëpisë, ku e kanë vrarë F. B.n, duke e qëlluar në shpinë, ndërsa F. G., B.B. e R. B., kanë 

shpëtuar duke ikur nga vendi i ngjarjes. Gjendjen e tillë faktike gjykata e shkallës së parë e ka 

vërtetuar nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor nga dëshmitë e dëshmitareve të cilët 

kan vertetuar faktin e vrasje se të ndjerit F. B. dhe pjesëmarrjen - implikimin e të akuzuarit G.S. 

në këtë vrasje.  

Gjendjen e tillë faktike gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar nga provat e administruara në 

shqyrtimin gjyqësor siç janë: dëshmitë e dëshmitarëve B.B., F. G. dhe R.B., raporti i autopsisë, 

raporti antropologjik mjeko – ligjor, çertifikata e vdekjes për të ndjerin F., ku disa nga këta 

dëshmitarë janë dëgjuar në shqyrtim gjyqësor, ndërsa disa prej tyre nuk ka mundur të sigurohet 

prezenca në shqyrtim gjyqësor dhe janë lexuar - proceduar deklaratat e tyre.  

Në raport me vrasjen e të ndjerit F. B., dëshmitari B.B., në deklaratat e tij të dhëna si në hetuesi 

ndërkombëtare, tek Policia e Kosovës dhe në shqyrtim gjyqësor, ka dëshmuar se si ai me familjen 

e tij, duke përfshirë dhe të ndjerin F., kanë shkuar në fshatin Vërbicë, për ti ikur sulmeve të 

armatosura të bëra nga forcat serbe, po ashtu ka konfirmuar se si ai, i ndjeri F., R. B. e F. G., 

kanë shkuar në shtëpitë e tyre në fshat, duke qëndruar në oborrin e xhaxhait të tij F.it, ka ardhur 

i akuzuari G. S. me persona tjerë me një veturë ’’Lada Samara’’, kanë shtënë në drejtim të tyre 

dhe nga këto të shtëna ka mbetur i vrarë i ndjeri F. B.. Pra nga kjo pjesë e deklarimeve të këtij 

dëshmitari, është vërtetuar se si ka ndodhur vrasja e tani të ndjerit F. B..   
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Sa i përket identifikimit të të akuzuarit S., në fakt se a e ka njohur të akuzuarin S., ky dëshmitar 

në deklarimet e tij është përgjigjur se “e kam njoft si katunar, prinderit ia kam njoft, është djali 

i T.t, nuk e di a ka pas vëllezër apo motra, ... nuk e di para luftës çka ka punu, në luft është kanë 

polic me uniform policore, e kam pa gjatë luftës me uniform”. Po ashtu ky dëshmitar lidhur me 

identifikim e të akuzuarit, në mënyrë eksplicite e ka përshkruar në deklarimet e tija të dhëna tek 

Policia Ndërkombëtare e UNMIK me datë 21 mars 2000, ku në këtë deklaratë ka identifikuar të 

akuzuarin G.S. dhe atë në faqen 2 të deklaratës e ka identifikuar duke theksuar se ’’G.i - është 

djali i Tomci, me shume se 30 vjeçar, ka flokë te holla ngjyre kafe edhe eshte i gjate si babai i 

tij. G.i ishte i armatosur me AK 47 te shkurtër’’.  Ky dëshmitar, përpos që e përshkruan dukjen 

e të akuzuarit S., ai me shumë bindje e përshkruan se çfarë arme i akuzuari ka pasur, ’’kallash të 

shkurtër’’, ndërsa për uniformat e tyre i përshkruan me lara si të paramilitarëve. Pra, dëshmitari 

e ka përshkruar detajisht figurën e të akuzuarit gjatë pjesëmarrjes së vrasjes së vëllait të tij F. B., 

ku identifikimin e tij, gjithashtu e ka bërë edhe në procesverbalin e identifikimit në polici. 

Faktin e vrasjes së të ndjerit F. B., e ka përshkruar edhe dëshmitari F. G. dhe ate në detaje se si 

të njëjtin e kanë gjetur, se si automjeti ’’Lada’’ me pesë pjesëtarë të forcave serbe kanë ardhur 

tek vendi ku kanë qenë ata, ndër ta edhe G.S. dhe kanë filluar të gjuajnë nga armët automatike 

në drejtim të tyre e ku nga këto gjuajtje ka mbetur i vrarë F.i, në deklarimet e tij në shqyrtim 

gjyqësor, dëshmitari ka theksuar “3 jan dal prej kerrit ..., G.i dhe S. i treti M.1. prej anë së majtë 

..., kush ka piskat diçka nuk e di a G.i apo S. apo tjetri M.1. ..., kur kanë piskat në gjuhën serbe 

ata fillun me gjujt me pushk ne kemi qenë si gjysëm ulur dhe kemi fillu me ik”.  

Sa i përket identifikimit të të akuzuarit, përpos që ky dëshmitarë e ka identifikuar në 

procesverbalin e identifikimit, ky dëshmitar të akuzuarin e ka identifikuar që nga deponimi i 

deklarimeve të tij tek hetuesit ndërkombëtar të UNMIK në deklaratën e datës 21 mars 2000, ku 

ka theksuar ’’i kam njohur këta persona të jenë T. (vozitësi), G.i (djati i T.t), S. (djali i V.), M.1. 

(djali i M.) dhe S. (djali i D.). Këtë identifikim e ka bërë edhe në deklarimet e tij të dhëna në 

PSRK, ku në pyetjet se si e ka njohur të akuzuarin G.S., ka theksuar se “G.in e kam njohur shumë 

mirë, më kujtohet që ka vozitur kamion sepse ai dhe familja e tij janë marrë me tregti, ka qenë i 

gjatë diku rreth 1.85m - 1.90m,  flokët i ka pasur të rëna në pjesën e ballit, me pesh i plotë, me 

ngjyrë të flokëve si të kaftë e çeltë’’. Me rëndësi është të theksohet edhe fakti se përpos që ka 

potencuar dhe identifikuar të akuzuarin në fazën e hetimit, ky dëshmitar e ka potencuar dhe 

identifikuar edhe në shqyrtim gjyqësor e duke theksuar se  “3 janë dal prej kerrit ..., G.i dhe S. i 

treti M.1. prej anë së majtë ..., kush ka piskat diçka nuk e di a G.i apo S. apo tjetri M.1. ..., kur 

kanë piskat në gjuhën serbe ata fillun me gjujt me pushk ne kemi qenë si gjysëm ulur dhe kemi 



 Numri i lëndës: 2020:017884 
 Datë: 27.10.2022 
 Numri i dokumentit: 03574701 
 

20 (27)  

   
2
0
2
2
:1
4
5
8
4
0

 

fillu me ik”. Pra, dëshmitari ka konfirmuar prezencën dhe pjesëmarrjen e të akuzuarit me rastin 

e vrasjes së të ndjerit F. B. dhe se e ka njohur fare mirë të njëjtin (të akuzuarin) pasi që e ka pasur 

bashkëfshatar, duke e potencuar se çfarë ka punuar dhe si është dukur fiziku i tij.  

Nga deshmia e deshmitarit R.B. është vertetuar se i ndjeri - djali  i tij F. B., ka shkuar në fshatin 

... edhe njëherë pasi që janë tërhequr nga dhuna e forcave serbe, kanë shkuar me tërheq babain e 

kushëririt të tyre R. B., ku në oborr të shtëpive të tyre kanë hasur në forcat serbe ku edhe e kanë 

vrarë F.in.  

Faktin e vdekjes së të ndjerit F. B., përveq që në deklarimet e tyre në shqyrtim gjyqësor e 

vërtetojnë dëshmitarët R.B., B.B. e F. G., po ashtu e vërtetojnë edhe raporti i autopsisë, raporti 

antropologjik mjeko - ligjor dhe çertifikata e vdekjes për të ndjerin F.. Raporti autopsisë, ndër të 

tjera ka konstatuar faktin e vdekjes së të ndjerit F. B., ku nga ky raport rezulton se i ndjeri ka 

vdekur nga plagët e shumta të shkaktuara nga të shtënat me armë nga një ose disa individ. Ky 

konstatim në raportin e autopsisë edhe më shumë vërteton faktet e konstatuara nga dëshmitarët 

e kësaj çështjeje se i ndjeri F., është vrarë nga të shtënat me armë nga personat të cilët edhe është 

vërtetuar se kanë marrë pjesë në vrasjen e të ndjerit, respektivisht i akuzuari S. dhe personat tjerë 

të cilët janë theksuar në këtë aktgjykim.       

Lidhur me pretendimet e mbrojtjes për vrasjen e F. B.t, ku thekson se dëshmitarit B.B. ka dhënë 

deklaratë edhe në vitin 2005, ku nuk e ka përmendur fare të akuzuarin S., mirëpo pas këtij hetimi 

ky dëshmitar e ka përmendur që nënkupton se këtij dëshmitari nuk duhet ti besoj gjykata. 

Gjykata Apelit gjen se keto pretendime janë të pabazuar ngase siç edhe u thekesua me lartë, këto 

raste kanë qenë të procedura për të akuzuar tjerë (S. M.) e jo ndaj të akuzuarit G.S., mirëpo nëse 

këto raste kanë qenë të proceduara ndaj personave tjerë nuk do të thotë se dëshmitari B.B., nuk 

e ka përmendur të akuzuarin si pjesëmarrës në vrasjen e vëllait të tij F. B., ku në deklarimet e tij 

të dhëna tek hetuesit ndërkombëtar lidhur me masakrën e rastit ... dhe vrasjen e vëllait të tij, ai 

ka potencuar të akuzuarin dhe atë në mesin e pesë personave të cilët kanë shkuar tek shtëpia e 

tyre me veturën ’’Llada Samara’’ dhe e kanë vrarë të ndjerin F. B..  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, drejt ka vepruar gjykata shkallës së parë kur ka gjetur se 

e ndjera Z.2. G., e plagosura A1 dhe G. G., pasi që kishin shkuar në shtëpinë e tyre nga malet ku 

ishin strehuar për sigurinë e tyre nga forcat serbe, e duke u kthyer përsëri në male në vendin e 

quajtur ’’Lugu Laknave’’,  kan hasur në të akuzuarin G.S. dhe katër pjesëtar tjerë të forcave të 

uniformuara serbe, G. G. arrin që të ik nga vendi i ngjarjes, ndërsa të ndjerën Z.2. dhe të 
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plagosurën A1 i ndalin, duke qëndruar të ndaluara e  të rrethuara nga të njëjtët, A1 arrin të 

largohet, ku në largim e sipër nga të shtënat me armë nga i akuzuari S. dhe pjesëtarët e tjerë, 

plagoset në pjesën e pasme të këmbës, ndërsa e ndjera Z.2., ngel aty e të cilën e vrasin dhe e 

masakrojnë. Të plagosurën A1e gjejnë të plagosur në një përrua afër vendit të ngjarjes, ndërsa të 

ndjerën Z.2. e gjejnë të vrarë mu aty tek vendi ku ishin të ndaluara nga i akuzuari S. dhe pjesëtarët 

tjerë të forcave serbe. Kjo gjendje faktike është vertetuar, respektivisht fajësia e të akuzuarit G.S. 

për vrasjen e Z.2. G. dhe plagosjen e A1, nga dëgjimi i dëshmitareve të drejtpërdrejtë të ngjarjes, 

dëshmitaren A1 dhe dëshmitarit G. G., si dhe dëshmitarëve tjerë.  

Dëshmitarja A1, në deklarimet e saj, ka konfirmuar pjesëmarrjen e të akuzuarit G.S., ku ajo 

thekson se pasi që janë ndaluar nga forcat serbe, pasi që i kanë rrethuar, i detyruan të ulen në 

mes tyre, të pesë pjesëtarët e forcave serbe, disa prej tyre i kanë hequr maskat, njëri prej tyre ka 

qenë edhe i akuzuari G.S., i cili ka folur me ta në gjuhën shqipe duke i pyetur se ku po shkojnë, 

respektivisht e njëjta është përgjigjur në pyetjet e parashtruara ’’... tani shqip nisën me fol, i 

hjeken maskat ku po shkoni, vetëm nja ka fol shqip, ky zotnia që është në sallë (duke iu drejtuar 

të akuzuarit S.), na tha ku po shkoni, çka keni këtu ju kallxum që bukën i hjeken maskat u shtrijten 

i nxjerrën pivat pijshin nuk na lan me ik ...’’, ndërsa në pyetjen e mbrojtësit të të akuzuarit S., 

dëshmitarja është përgjigjur ’’kom harru nuk e di a kan pas 5 apo 3 veta maska, por kur janë ulë 

me neve i kan hjek ..., maska që hyjnë në kokë vetëm sytë dhe goja e zbuluar’’.  

Nga këto deklarime të bëra në shqyrtim gjyqësor, e po ashtu edhe nga deklarimet e bëra në fazën 

e hetimeve, menjëherë pas luftës që në vitin 1999 (tek hetuesit ndërkombëtar), nga dëshmitarja 

- dëmtuara, është vërtetuar se pjesëmarrës në këtë masakër ka qenë edhe i akuzuari S.. 

Dëshmitarja në të gjitha deklarimet e saj në fazën e hetimit (hetuesit ndërkombëtar) e po ashtu 

edhe në shqyrtim gjyqësor, lidhur me rastin e identifikimit të të akuzuarit ka theksuar se e ka 

parë të akuzuarin në mesin e pesë personave që i kanë ndaluar në mal, të njëjtin e ka njohur 

personalisht dhe atë pasi që ai ka qenë njëherë në shtëpinë e tyre dhe ajo e ka shërbyer me qaj.  

Sa i përket faktit se si e ka njohur A1 të akuzuarin dhe si e ka ditur se ai është G.S., djali i T. S. 

(si potencon dëshmitarja djali i T.t), ajo ka përshkruar detajisht fizikun - pamjen e të akuzuari 

dhe se si i ka informuar anëtarët e familjes së saj se ka qenë prezent edhe i akuzuari S., duke 

deklaruar ’’te balli pjesën prej anash kokës pa flok, rrike ulur më i gjatë se unë po, unë jam 1.65 

cm, sakt nuk e di, e kam njoft dhe jam e sigurt që ai person që i kam qit qaj është dhe si e pash 

këtu (duke aluduar në sallë të gjykimit) përmenjher më u kujtua si hyri në sallë, ... po më kanë 

thënë a e njofte dikon ju kam thënë po djali i T.t, më tha baba plak ku e njofte ku e dite, i thash 
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e kom njoft mirë, emrin nuk ja di dikush tjetër e përmendi emrin e tij tha e ka emrin G., në shumë 

deklarata e përmendshin emrin e tij e harrojsha, në UNMIK kur kam dhënë deklaratë, por gjithë 

ju kam referu si djali T.t ...’’.   

Vlenë të thekësohet se  A1 sa i përket identifikimit të të akuzuarit S. dhe pjesëmarrjes së tij në 

masakër, e ka potencuar që në deklarimet e saja në procedurë paraprake tek hetuesit 

ndërkombëtarë, respektivisht nga deklarata e parë e dhënë më 12 tetor 1999 e më pastaj duke 

identifikuar edhe në deklaratat tjera (deklaratat e datave:12 tetor 1999, 14 tetor 1999, 21 tetor 

1999, 9 dhjetor 2000, 10 qershor 2008, 9 korrik 2008, 10 korrik 2001 dhe 31 korrik 2008) dhe 

atë me fotografi të akuzuarin si pjesëmarrës në këtë masakër. Dëshmitarja në të gjitha deklaratat 

e saja të dhëna si në hetuesi ndërkombëtare e po ashtu edhe në PSRK, ka identifikuar të akuzuarin 

si djali i T.t, G.i nga ...a, G.i i cili fliste shqip me ne kur na ndaluan e na pyeti se ku po shkojmë, 

etj.                 

Nga deklarimet e dëshmitares A1 por edhe nga deklarimet e deshmitaritt G. G., gjykata shkallës 

së parë në aktgjykimin e ankimuar drejtë ka vërtetuar se si këta janë ndaluar nga forcat serbe, se 

prezent në mesin e tyre ka qenë edhe i akuzuari G.S., ku ky dëshmitarë rrëfen pjesën e ngjarjes 

kritike nga momenti i ardhjes në shtëpi për të marrë ushqim e deri tek ndalimi i tyre nga forcat 

serbe, pra pjesën e cila i ka ndodhur atij e deri tek ikja nga vendi i ngjarjes, ku deklarimet e tij 

janë pa mëdyshje të ngjashme me dëshmitaren A1 dhe provat e administruara në këtë çështje 

penale. Dëshmitari G. G., ka deklaruar për pjesën e ngjarjes për të cilën ka qenë prezent - me të 

cilën është ballafaquar ai, ndërsa për pjesën tjetër se si është plagosur A1 dhe se si Z.2. G., ka 

mbetur e rrethuar nga forcat serbe e pastaj edhe ekzekutuar, gjykata i ka ndriçuar nga vet 

dëshmitarja A1, dëshmitare e ngjarjes e po ashtu edhe e dëmtuar nga kjo masakër. Në këtë çështje 

penale dëshmitari G. G., është deklaruar edhe për pjesëmarrjen në masakër e të akuzuarit G.S. 

dhe identifikimin e tij. Dëshmitari në deklarimet e tij si në fazën e hetimit nga hetuesit 

ndërkombëtar e po ashtu edhe në Polici të Kosovës e PSRK, ka deklaruar dhe vërtetuar pa 

mëdyshje se ai e ka parë G.S., ditën kritike kur janë ndaluar nga ai dhe pjesëtar tjerë të forcave 

serbe, se pas disa ditëve pas kthimit në vetëdije të A1, ai ka diskutuar me të se prezent ka qenë 

edhe G.S..  

Sa i përket pjesëmarrjes së të akuzuarit me pjesëtarë të tjerë të forcave serbe në kryerjen e kësaj 

masakre, si dëshmitarja A1 po ashtu edhe dëshmitari G. G., e kanë potencuar këtë fakt, ndërsa 

në raport me faktin se si ai e ka njohur të akuzuarin S., a e ka njohur më herët pasi që e ka 

identifikuar në vendin e ngjarjes si njëri nga kryerësit e këtij krimi, dëshmitari është përgjigjur 
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se ai zakonisht ka qëndruar në fshatin ..., për shkak të vajtjes në shkollë dhe se të akuzuarin e ka 

njohur si djali i T. S. (T.t) ’’kur ka fillu bombardimi i NATO zakonisht kam qëndru në fshatin ..., 

sepse dajt i kam pasë në ... sepse edhe aty kam pasë shkollën dhe jam ën prej ...së në .... ..., çdo 

serb të ...së shumicën e sërbëve i kam njoft, por nuk i kam njoftë me emra por me pseudonime 

me emra nuk i kemi ditë, p.sh. G.in e kam njoft si djali i T.t’’.  Të akuzuarin G. se e ka njohur si 

djali i T. S., dëshmitari pasi që pas luftës ka shkuar në Zvicër tek babai i tij, ai e ka pyetur babain 

e tij se si e ka emrin djali i T. S. “djali i T.t”, babai i tij e ka njoftuar se ai e ka emrin G.S., ndërsa 

dëshmitari e ka njoftuar babain e tij se në ditën kritike kur ata janë ndaluar nga forcat serbe, G.i 

- djali i T.t, ka qenë prezent me pjesëtarët e tjerë të forcave serbe, nga i cili ndalim - masakër ka 

mbetur e lënduar A1 dhe e masakruar Z.2. G..  

Identifikimin e të kuzuarit S., ky dëshmitar e ka bërë që në fazat e hershme të hetimit nga hetues 

ndërkombëtar dhe atë nga dhënia e deklaratës së parë të tij në cilësi të dëshmitarit me datë 10 

korrik 2001, ku ka theksuar se i njohë  dy nga ata - të dyshuarit G.in dhe M.1.n. Po ashtu ky 

dëshmitar e ka identifikuar të akuzuarin S. edhe përmes fotografisë si tek hetuesit ndërkombëtarë 

e pastaj edhe tek Policia e Kosovës.    

Mbrojtësi në ankesë thekson se vrasja e Z.2. G. dhe plagosja e A1, nuk është vërtetuar përtej 

dyshimit të bazuar se i akuzuari ka kryer veprën penale dhe se deklarata e dëshitares A1 nuk 

është kredibile dhe e besueshme. Gjithashtu ka theksuar se provat e propozuara nga prokuroria 

nuk janë të besueshme dhe janë kontradiktore, sepse të gjithë ata të cilët kanë bërë krime në 

Kosovë më nuk kanë guxim që të vijnë në Kosovë, ndërsa i akuzuari ka qenë në Kosovë, disa 

herë e ka prfunduar trashëgiminë e babait të tij dhe dy parcela i’a ka shitur bashkëfshatarëve të 

tij pas luftës, duke aluduar edhe në shitjen e një parcele - prone familjarëve të A1 e Z.2. G.. Me 

këtë fakt pretendon se asnjëherë nuk ka pasur ndonjë pretendim ndaj të akuzuarit nga familjarët 

e A1 dhe Z.2. G., por në fakt kanë blerë pronë nga i akuzuari dhe kanë nënshkruar kontratë për 

shitjen e pronësisë.  

Gjykata Apelit gjen se sa i përket alibisë së të akuzuari mjaftueshëm është shtjelluar nga Gjykata 

e shkallës së parë, ndersa sa i përket pretendimit se i akuzuari ka lidhur kontratë për shitjen - 

blerjen e pronës ndërmjet tij dhe familjarit të A1, gjykata konsideron se raporti kontraktual (i 

blerjes së pasurisë) nuk amneston përgjegjësinë penale. Nëse një familjarë i A1 dhe të ndjerës 

Z.2. G., ka blerë pronë nga i akuzuari, nuk nënkupton se i akuzuari nuk ka marrë pjesë në kryerjen 

e masakrës, këto janë çështje tërësishtë të ndara. A1 dhe dëshmitari G. G., shumë qartë dhe 

besueshëm e kanë përshkruar pjesëmarrjen e të akzuarit në masakrën e fshatit .... ku ka mbetur e 
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vrarë Z.2. dhe e plagosur A1, andaj dhe raporti kontraktual ndërmjet të akuzuarit dhe familjarëve 

të A1 e Z.2.s, nuk zbeh dëshmitë e dëshmitarëve A1 dhe G. G., ku këta pamëdyshje vërtetojnë 

pjesëmarrjen e të akuzuarit në këtë masakëër, ku këtë fakt e kanë potencuar edhe para blerjes së 

pronës nga i akuzuari, para lidhjes se kontratës nga familjari i tyre me të akuzuarin (në hetime 

para hetuesit nderkombetar).                      

Kolegji penal i Gjykates se Apelit gjen se nga përmbajta e aktgjykimit të ankimuar rezulton se 

gjykata e shkallës se parë ka bërë vlerësim e drejt të dëshmive të dëshmitarëve ku të njëjtit janë 

vlerësuar në mënyre tërësorë në kontekstin e dinamikës dhe rrethanave të rastit, dëshmitarët kanë 

dhënë sqarime mbi njohjen e të akuzuarit dhe se nga deklarimi i tyre, është provuar fakti se ishte 

i akuzuari në bashkëkryerje me personat e tjerë që është parë duke marr pjesë në dëbimin, vrasjen 

e ushtrimin e dhunës ndaj popullatës civile shqiptare.  

Se a ishte i akuzuari i mobilizuar dhe i uniformuar si anëtar i policisë rezerviste serbe gjatë 

periudhës 1999, siç është konstatuar nga gjykata e shkallës së parë, këtë rrethanë përveç 

deklarimit të dëshmitarëve e ka pohuar edhe vetë i akuzuari  se gjatë kësaj periudhe ishte i 

mobilizuar si polic rezervë i uniformuar pranë Stacionin Policor në Lipjan.  

 

Kolegji verën se nga dëshmitë e të akuzuarit  derivojnë mospërputhje dhe kontradikta të cilat 

vënë në dyshim deklarimin e tij, mospërputhjet në saktësinë dhe shpjegimet e dhëna në stade të 

ndryshme të procedurës penale, shihen si përpjekje për ti ikur përgjegjëses penale, në ketë 

kontekst gjithashtu rezultojnë kontradikta edhe nga ana e dëshmitarëve të propozuar nga mbrojtja 

lidhur me periudhën kohore 15 dhe 16 Prill 1999, kinse i akuzuari me 15 prill 199 ka qen në 

ruajtje të objektit të Stacionit Policor në Lipjan, ndersa më datën 16 prill 1999, ka qenë në fshatin 

Dobratin në varrimin e kumbarës së tij të vrarë nga bombardimet e NATO, për të cilat pretendime 

gjykata e shkallë se parë ka elaburar mjaftueshëm.  

Kurse lidhur më periudhën kohore të kontestuar nga mbrojtja që të dëmtuarit kanë pritur 20 vjet 

për të lajmëruar këtë çështje, nuk krijon bazë për të dyshuar në korrektësinë e dëshmisë së 

dëshmitarëve, ngase i akuzuari është larguar nga Kosova. 

Andaj, Gjykata e Apelit e Kosovës duke u bazuar në të gjitha këto që u thanë më lartë, vlerëson 

se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë e ka vërtetuar gjendjen faktike, për 

faktin se në këtë çështje penale nuk ka mbetur pa u vërtetuar asnjë fakt vendimtar. 
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Gjithashtu, më aktgjykimin e ankimuar nuk është shkelur as ligji penal siç pretendon mbrojtësi 

i të akuzuarit në ankesën e tij, kjo për faktin  se veprimet e të akuzuarit i përbëjnë të gjitha 

elementet subjektive dhe objektive të veprës penale për të cilën i njëjti është shpallur fajtor, se 

për këtë vepër penale i njëjti është penalisht përgjegjës, si dhe nuk ekzistojnë rrethana të cilat e 

përjashtojnë ndjekjen penale apo përgjegjësinë penale të të akuzuarit. Kjo Gjykatë, gjen se ligji 

penal është zbatuar në kontekst të kualifikimit juridik të veprës penale dhe se lidhur me këtë 

vepër gjykata e shkallës se parë i është referuar ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerje se 

veprës penale,  pra Ligji Penal i RSFJ-së. 

Pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit përkitazi më vendimin mbi dënim. 

Duke vlerësuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata Apelit vlerëson se 

pretendimet e mbrojtësit janë të bazuara.  

Gjykata e Apelit gjen se sipas dispozitës se nenit 38 par.1 të LPJ dënimi me burgim nuk mund 

të jetë me i shkurtë se 15 ditë e as me i gjatë se 15 vite, kurse sipas par.2 të këtij neni vetëm për 

veprat penale për të cilat është parashikuar dënimi me vdekje gjykata mund të jap edhe dënim 

prej 20 viteve burgim. 

 

Me Rregulloren e UNMIK-ut nr.199/24, datë 12 dhjetor 1999 që ka hyrë në fuçi prej 10 qershor 

1999, vetëm është shfuqizuar dënimi kapital me vdekje (neni 1.5) dhe nuk është përcaktuar 

dënimi me burg afatgjate prej 40 viteve në vend te dënimit me vdekje. 

 

Me ndryshimin e rregullores se lartëcekur me Rregulloren nr.2000/59, datë 27 tetor 2000, me 

nenin 1.5 të sajë, dënimi me burgim është hequr, kurse me dispozitën e nenit 1.6 të sajë është 

përcaktuar se për çdo vepër penale për të cilën sipas ligjit në fuçi në Kosovë të datës 22 mars 

1989 parashihet dënimi me vdekje, dënimi do të jetë me burgim ndërmjet minimumit që 

parashihet për atë vepër dhe maksimumit prej dyzet vitesh. Mirëpo, me dispozitat kalimtare (neni 

4) të kësaj rregullore është paraparë se kjo rregullore hyn në fuçi me 27 tetor 2000, kurse neni i 

ri 1.6 vlen vetëm për krimet e kryera pas kësaj date. 

 

Rregullorja e dytë nuk ka krijuar legjislacion të ri penal por vetëm e ka ndryshuar dënimin me 

vdekje me dyzet vite burgim meqë me rregulloren e parë vetëm është shfuqizuar dënimi me 

vdekje dhe nuk është përcaktuar dënimi afatgjatë me burgim deri me ndryshimin e saj që përfshin 

periudhën prej 10 qershor 1999 deri me 27 tetor 2000 posaçërisht bazuar nenin 1.6 të Rregullores 
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se ndryshuar e cila qartë ka përcaktuar se dënimi me burgim afatgjatë vlen vetëm për krimet e 

kryera pas datës 27 tetor 2000, duke pasur parasysh edhe parimin e ndalimit te veprimit retroaktiv 

të ligjit penal, fakti se nuk ka bazë ligjore për shqiptimin e dënimit me burgim afatgjatë gjatë 

kësaj periudhe dhe parimin e zbatimit të ligjit me të favorshëm Gjykata Apelit konstatojë se për 

të gjitha veprat penale të krimeve të luftës dhe veprat tjera të cilat janë kryer deri me 27 tetor 

2000 e për të cilat është i zbatueshëm Ligji Penal i Jugosllavisë, maksimumi i dënimit të 

shqiptuar me burgim është 15 vite.1 

 

Me të drejtë theksohet në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit se maksimumi i dënimit me burg i 

cili në këtë rast ka mundur t’i shqiptohet të akuzuarit ka qenë dënimi me burg në kohëzgjatje 

prej 15 vitesh, andaj, edhe gjykata e shkallës së dytë e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së 

parë lidhur me vendimin për dënim prej 20 në 15 vite burgim ngase ka gjetur se maksimumi i 

dënimit për këtë vepër penale është me i vogël se sa maksimumi i dënimit që ka gjetur gjykata e 

shkallës së parë, andaj edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Kolegji penal i Gjykatës 

së Apelit vlerëson se ky dënim është në proporcion me peshën e veprës penale, shkallën e 

përgjegjësisë penale, rrethanave te kryerjes, pasojave të shkaktuara si dhe me bindjen se dënimi 

do të ndikoj në parandalimin për kryerjen e veprave penale në të ardhmen si dhe të ndikoj tek 

personat tjerë të mos kryejnë vepra penale. Andaj, dënimi i shqiptuar është i mjaftueshëm për tu 

arritur qëllimi i dënimit. 

 

Nga çka u tha më lart e në pajtim me dispozitën e nenit 403 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – Departamenti Special 

APS.nr.28/2022, datë 27.09.2022 

 

 

Bashkëpunëtori Profesional               Anëtarët e kolegjit   Kryetari i kolegjit 

 

___________________  __________________  _______________ 

B. Rexhahmetaj     Afërdita Bytyçi     Burim Ademi  

 

                                                 
1 Aktgjykimi i Gjykatës Supreme, Pml.nr.138/2021, datë 05.05.2021. 
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__________________                 

       Tomisllav Petroviq 

 

 

 


